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 هنا ملعلاب ةعقتو ىلعت هللا هيحر
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 1 كو دج ىلع 0 يللا لا

 دقاغلا طياضلا لفاحأا ثدحتملا هيقفلا لاق 4

 هللا دبع نب كا هللا دبع وبدأ لداحلا لضافلا عرابلا

 هللا همحر رابالا نوبات روهش ىعاصقلا ركب ىبا نبا

 ىذلا هلوسر ده ىلع هثاولصو دان الو داجتالا ىلو هلل ديجلا

 هلا ىلعو داجمنلا 0 ميامتلا ةثرعو» ببمعو دانس الانا هيأ

 نع ةاورلا الوهف دعبو داجمالا ةوفصو ةوفصلا داجدما هباححصاو

 جاردلا نباب فرعيو ىطسقرسلا ىدصلا ةركس نب ىلع ىبا ىضافلا

 مهيانب | سس ةركذ نكما أمد ميناكم نع تايباو مهيايسا عمج ذل

 هخويش عمج ىف ضايع نب لضفلا ادإ ايغاغمو مهرصعبو م انها

 ىحذف زوفو توحن عنص ىذلا مجححملا ىف ةوحن هر مهرصحو

 اهنم ىوقولا نوبهيلو همثت كلذل اذه نوكيل ثوجر ىحرك صالخاب

 ىلع ذهملتو بغار هنع ذخالا ىف بحاص نيب مدو ةمداو نيمتوم مههيلع

 نم بنكف ذفلا هثدو ىر ةدقتعاو 3 3 رم ةخويش نمو بقار هك عايسلا

 ةبترو ىه ام ىهذب : هداصتخال كلذ هتيانع نم ظححب ةهصخو ةعباور

 ركاسع نب مساقلا وبا ةركذ دقو ىهانتلا تغلب ةلادعلا
 ىي 8

 6 دعو مالعالا ئماني اع هد 5 ف هيلع صضنو ماشلا ةلوخدل هدم را
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 1 : نارا كولم ١ ا ىورو 5 8 أمد هتداقأ تريئساو 0 هذ ترقتسا 3

 5 ماجن نمو: ايار ةيق 000 ايعر ةنعَسو ف - 55 001 قر ةتعفشو

 مزال فقسوي ل مهم ىنف نأ وهو 0 ا مهضعبا م هل ردن

 ةعنام لعش وأ دعطو ضرخ بتاع مث ةسئالس أفظنمو هتعتار ارظعم ةساوم

 هيلا هياضفا لبقو لحدلاو كرابملا ىدانلا كلذ دواع(#)لبا وا غرف املو

6 

 ةعااصلا هيعاسم ثمتخ 7 نودنفت نا الول قسوب عر دجال ىئا

 : نيد نعسلا يملا "فيجو ةدال ولا 0 ١و ا ةداهشلاب

 1 بسحعبو اوي ةوورخا ىلإ لع ةنوةمنعا 0 كاشو ةدابزو ىنسعلا

 4 انُّةشرُبو باوتلاد اندعسُي هللاو اكد رخاتلاو :ةتامجلا 1 مدقتلا

 ميحرلا نمحرلا ةئاو ميركلا نانملا هنا باوصلل

01 
 دمحا همسا نم

 أ

 ميجلا جينفب ىرجتحلا ةرامث نب نمدرلا دبع نب دمكس نب دمحا

 ىوري ةيسنلب لها نس ساّعلا وبإ رعاشلا رجدح نب سوا دلو نم

 () 1م هموتعع قاتم دماهع امه عتتمه]16عر ناتت]طا18 عات]15: 12 هنأت 120108410 7652050 6أ : ةنعمم + ا

 ردع ]اطعم هانت ذسناتسس 20586 م10 تسناتق هذا طمع 111016هانز نات.

 .الو الق هيف ليحب الو اص اذه نع برضي نا ىلوال ناك (4)

 رح ناكف هرثاس نم اذد ركذ نا دقتعإ ناك ناف انقسم هد رمعد

 عصضوتلا اذه ريغ ىف هل درطتسي نا ىلا هّيجري ناو هب ردصُي ال نا
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 عاما
 ال

 دقو لع ذخاف ةدلب ىلا قا مث ةسيرفلا ىتافا 00 1 ةرذلا 4

 ا م ع

 »ب تء* ةئس ىر هكس عامسلا 0 ُتفقو :

0 1 

 0 لها نم زيزعلا دبع نب ناورم نب دمحتم نب ناورم نب دمحا
 3 2 نسحعلا وبا هيبال ةوخاآو وه لدحر ركب وبا اهعماجمب بيطخل و ةيسنلب

 2 1 ايا تلجاعو ه.م ةنس ردص ىلع ىبا نم اهب عيسف ةيسرم ىلا هللا دبع

 هتياور ىف ةاواس دقو ىلع ىبا لبق هزإ ةنس ى كلهف هتينم اذه ركب

 امهريغو جارس نب ناورم ىباو ىورقلا نودّعس نب هللا دبع ىبا نع
 ناورم امهيبالو ده هيخالو هل ربلا دبع نب رمع ىببا ةزاجاب هيلع دازو

 + ما..ةنس ىلوال ىدايج كا
 1 ظ 3

 ىراصتالا لهل با نب قله نب ديجتب نباساربا ص سحإ
 ١" عامس هلو بلشب ىضقتساو ةيسره نكسو ةطائرغ نم هلصا مساقلا قنا 1

 1 سابعلا ىباو ىجابلا ديلولا 0 ص ا نم فير ىلع ل 5 3

 0 نمحرلا دبع ركب وبا هنبا دنع ثدح حرف نب هللا دبع ىباو ىرذعلا 00
 1 مساقلا ىباو لقيصلا نب ناورس وباو غابدلا نبأ ديلولا وباو دمحا نبأ ْ

 ىف ىلع وبا دقف ةنسلا ةذه ىفو ها ةئنس ىقوثو مهرهغو لاوكشب نبا

 فلتخاو ةطْسْقرس ليع ةقْوُرد زيح ىف ىهو قاقلاب لاقتو ةدنتك ةعيقو
 ءاعب رالك موب نم رصعلا دعب شذابلا نب رفعج وبا ابلعجمف اهيف هباحدصإ 0

 ا ركذو ميحرلا دبع نب هللا دبع وبا هعئاتو رخآلا عيبر نم رشع عباسلا 0 3



( 2 .0761 4 | : 

 34 الر رع نوتيلا نوفشأت نب فسوي نبا ىنعي ميهاربا ريمالا عم [ع

 0 رغثلاب روهشملا ةدنتق موي ارضحو ءارفلا نب هللا دبع وبإ لضفلا ىف
 نع تقحو ةئسلا نم رخآلا عيبر نم نيقب تسل سييخلا موب ىلعالا

 0 ملا وبا لاقو هللا امهمحر دقف نم يف اناكو ةميزهلا نييلسملا

  ةدثتك ةعقو ىف هللا همحر ىلع وبإ ىضاقلا دهشتسا ةلصلا ىف لاوكشب

 نم لاق هناف رهشلا ى الا اضايع قفاوو سييخلا موي سلدنالا رغب

 |. اااولا دبع نب رضصخأا ورمعوبا لاقو سصالا وهو لوال عهبر
 نم رشع نباثلا سيمخلا مب رثع ةدنتكب نييلسملا ىلع ةنياكلا ىف

 ىبا ط+ب تارقو ربشلا ىلع لاوكشب ىبا عباتف 55 عبر رهش

 هللا همحر ىلع وبا هيقفلا دهشتسا ىقلاملا ىناَسُعلا كرْدُم نب هللا دبع

 ةنسلا ركذو لوال عيبر س رشع عساتلا سييخلا موي ةدسكح ةعقو ىف

 وت ةعوطملا نم اهيف لعمق هللا مه مهربج نيملسملا ىلع تناكو لاق

 مهريغ 0 دحا دنجلا ى 1 نم اهيف لعقي ملو افلا نيرشع نس

 عجز نم اا "8 0 ىلا الولف فرصنا ركسعلا نأ

 هصلخسف ليسو لاق اهرضح ىبرعلا نب ركب ابا ىضاقلا ناو اضيا لوالا
 7 ضايع ركني ملو اهعلاو ابهلا كرت نم لاح لاقف هلاح نع اهئم

 افثدح ناهببسل# نايبتلاو اب (4) ناهتالل مزلف ىلع ىببا ةافو مجدعملا

 1 اقلا وبإ ظفاحلا 0 يسيقلا دمححم نب دمحا باظخلا وبا ىضاقلا

 ىبا نب 0 6 مساقلا وبإ يضاقلا ان كلملا دبع نب كل

 لل اهلل ١١ قلد ف هللا دبع ودأ طلغو اييبس نمد ه اهرحذن لب

 هديحسلا نكن

 1 ا
 4 ا



 0 1 ْ 9 ظ 5-7 3 6 2 1 :

 لاق ىلع وبا انل ةزاجاو كلما دبع نبا لاق ةيسرمب(*) 5.8 ةخس نابعش '

 رتفلا وبا ان ىالعلا دبف ند ىلع نب دحاولا دبع مساقلا وبا عيشلا انا
 0 0 3 م

 ةدياز نع ىلع نب نيسح ان ةبيش ىبا نب ركب وبا ان نيفس نبأ 2020
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةردره ىبا نع مزاح ىبا نع ةرسيم نع 2

 نمو ناك نم ةراج ذوي ذلف رخال موهلاو هللاب نمود ناك نم لاق

 فتيضلا ىرق و هللا لوس ان اولاق هفيض ىرش نسحولف رخآلا مىجلاو هللا

 اذان رخالا مويلاو هللاب نموي ناك نمو ةقدص نهثوف ايف ثالث لاق

 تفلخ ةارملا ناف ءاسنلاب اوصوتسإ تكسيل وا ريخب ماكتيلف ارمأ دهش

 هثرسك هميقث كثريهذ ناف ةالعإ علصلا أ ىش جوعا نأد علض نم

 ةجرخأ ريحص ثيدح اذه ءاسنلاب أوصوتسأ جوعا لزب مل هتكرت نأو
- 0 

 ىبا نع ملسم هجرخاو مازح نب ىسمو بيرك ىبا نع ىراخإلا '
 ىبأ نبا رق داخسالابو ىفغجلا نوسح نع مهلك ةبدشن ىرا نب 0

 انآ ىورهلا ده نب دمحأ نب نيسحعلا هللا دبع ودأ أنا لاق سراوفلا

 ديعس ىبأ ثنب نبا رفعج وبا انا ىطيارخلا رفعج نب ده ركب وبا

 لوقي درص نب رارض اخا دّرُص نب ديبع تقيس لاق ىقشسدلا ىيلغتلا

 ميثخ نب عهبرلا بك لوقي منح نب عهبرلا دلو نم الجر ثعمس

 كسفن ىضو نكو كداز نم عرفو كرابج مز دعب اسا هل خا ل

 اك هئاف كمه ريكا نم ايئذلا لعجست اكو لءايصوا ساثلا"لعجمت الو 00

 #« هللا نم فلخ اكو هللإ ىو نم ضوع
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 ا ارم لكأ نم رفتج وبا درعش نب دج نب دمحا
 ىنسرتلا عماجو نيحيعحصلاو اطوملا هيلع عيسو اميدق هنع رثكاو اليوط

 هثسرهف ةتئيضت ام هل زاجاو ككلذ ريغو ينطقرادلا ننسو رازبلا دنسمو

 ىبا نع ةياور هلو ةعيسالا هذه ىلع تفقو ابغمو هنع اهبنك دق ناكو

 * ثذدح هلعا الو ةبطاشب هنع ذخا شوكلا نب نسحلا

0 

 ةيرملاب ىلع ابا ىقل رفعج وبا ىلولا دبع نب زيزعلا دبع نب دمحا
 « هزع ةنس نابعشب اخروس دغم عايسلا ىلع ٌتُققوو هنع ىورو

1 

 ةقرول لها نم ريغتشب نب رفعج وبا ىمحللا دلاخ نب ديعس نب ديحا

 هتياورل هياحدصا دادع ى وهو ةتياور نم ريثكب ىلع ىبا نع ثدح

 . ربلا دبع نب رمع ىبا ةزاجاب هخويش لداع دقو ىرذعلاو ىجابلا نع

 ]ااا الخ و دع رخو رح هنإ ركذو عابدلا نبا هنمأ عْيَس هل
 هيقفلا انثدح ه[" ةنس ىفوتو لاوكشب ىنباو ةمعنلا نب نسعلا ىببال

 وبا بهطخلا ان ىقفاغلا جون نب بوبا نب ده هللا دبع وبا رواشملا

 ىلع ىبا نع ديعس نب ديحا رفعج ودا ان هللا دبع نب ىلع نسعلا

 ديحا لضفلا وبا انإ لاق ةزاجا هنع سمعلا وبا هيوردو اعايس ةركس نبا

 دبع وبا انا ذادغبد هلزنم ىف هيلع ىنم ةارق نوريخ نب نسعلا نبا

 ركب وبا ىضاقلا لا بتكو هيلع ةارق ىساُملسلا رفعج نب نيسحلا هللا

 قزيج# ةرم ريغ اهنم ىريمدتلا ىوسالا ةرمج ىبا نب دمحا نب ده

 ظفاحلا ىدسالا ىصاعلا نب نيفس رحب ىباو سابعلا ىبا هيبا نع
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 نسحلا وبا انا الاق ىورهلا رذا*)ىبا نع ىجابلا ديلولا ىبا نعاعييج 2020

 2 ا 4< 7 ه4 5

 477554 زينو“ جدار

 ده ان ةدعسم نب ده ان ةبيش ىبا نب ده نب دمحا اف ىينطقرادلا .

 لاق عفان نب حاط نع مكح ىبا نب ةبتع ىنربخا بيعش نبا

 نويراصنالا تكلام نب سفاو هللا دبع نب رباجو بوبا وبا ىنثدح

 نأ نوبحي لاجر هيف ةياللر هذه ىف ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ىنثا دق هللا نا راصنالا رشعم اي لاقف نيربهطملا بح هللاو اورهطتب

 اشونن هللا لوسر اي اولاقف اذه مكروهط امف روهطلا د اريخ مكبلع

 عم لهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةبانجلا م لستغنو ةالصإل

 نا تحا طياغلا نس جرخ اذا اندحا نا ريغ ان اولاق ىلب ريغ نم ىكلذ

 <« ةومكياعف كلذ وه لاق ءالاب ىجغتسي

 رفعج وبا ىراصنالا ىلع نب ريخلا مبا نب زيزعلا دبع نب دمحا

 ىلع ابا بحمص ةبطرق نكسو ةطسقرس لها نم ىرورولاب فورعملا

 زاجكسا دقو هنم اعمس ام ىلع فقا ملو هللا دبع وبا ىضاقلل ةوخاو وه

 اباو ىئبنيزلا سراوفلا ابا هتلحر ى امهعم ةدلب لها نم ةفياطلو امهل

 مهلاثماو راَوس نب رهاط اباو رداقلا دبع نب نيسحا اباو راغب نب --

 « ماعب هيخا دعب هإ9 ةخس |ذه ا وثو

/ 

 دوا ىبا نم عامس هل ةيسنلب لدا نسم رفعج وبا ةريخ نب دمحا

 *« ةظحد كلذ تارق ىلع وبا هيلا بتكو ىرقملا

 ١

 نس رفعج وبا رعاشلا ىسيقلا حاضو نب دمح» نب ةلسم نب دمحا



 1 0 0 كتكفقوو ا نب ىقبي د نب هللا دبع كل دهم هتخأ نبأو

 حاض و نب ةلسم نب دجحت ركب ىباو حاضو نب نمحرلا دبع نب ديخا

 مهركذ تكرتف أود لح 0 ملعا كو اضيا ىلع ىبا نس عامس 3

 هد امسمخو ىنيثالثلا دودح ىف ميم رفعج وبدأ قوثو عومجمملا اذه ىف

 . ريبجكلاو ا نيقورعملا ءارعشلا ىدوجمو ءابدالا ةلج نم ناك

 طفاحلا قدشناو هنع 0 دقو سانلا هبتكي ام اريثك :ريغص 2 دلو

 وبا اندشنا لاق نوبلغ نب نب لاجر منا ىدحلا لاق ملاس نب عيبرلا وبا

 سوقلا فصي جاضو نب رفعج

 ناحمنرم اشعلا ةفطخ* عاتما نادخالاو قالعالل نم بسك

 نالكتلا ةثرو قوشملا نول تهبشاو روصغلا قيد تياش دق

 نافيضلا ىرق ةنيضم تدغف ىدنلا ف قرعب تثبرض اهناكو

 ناصغالا ميامح قح عرت مل اهنا ةميركلا سوقلا نم ابجع

 نابزال | لراس لح للذكو افلام تقاكر افتح ال .تنعتسا
 زن

 هلصإ ىقئزلاب قفورعملا سابعلا وبا ملكتملا ىماذجلا ده نب دمحأ

 ىلتجملاو قلتوملا ىلع ىبا نم عمس ةلويرواب رقتساو ةبسرم نم

 نب رفعج وبا هلاجر ىن هامسو(*)ولذ ريغو نيهلعتملا ةضايرو ىنطقرادلل
 بهذم ىلع نييلكتملا عيش هيف لاقو ضايع نب لصفلا وياو شنابلا

 000 ريغد"ر ا دسم نم 0 عبرا ةنس ىإ نوحكشف نب 0



 ميحرلا دبع نب هللا دبع وبا ىضاقلا اف ىراصنال' هللا نوع ندر | :

 ةاور ام هل زاجاو ةرعش نم ةدشناو هيلع هلياسم نم ارقو هيلا فلدخا

 طاحاونمل دا ةيضرب عيسا اناو ىفدصلا ىلع ىبا ىضاقلا ىلع ىرق لاق

 نسحسملا دبع روصنم وبأ انا لاق ىلع وبا ىل ةزاجاو ميدرلا دبع نبا لاق

 ديحا نب دهب نب ميركلا دبع رشقلا وبا انا ىذلالا ىلا لا

 وبأو ىجابلا ىلخ نأ نميلس ديلولا وبا اناو ىلع وبا لاق ىلماحلأ

 الاق ىورهلا دمحا نب دبع رذ ىبا نع ىنذعلا رمع نب ذيحا  سابعلا

 رفعج نب نمثع ان لاق ظفاحلا ىفطقرادلا رمع نب ىلع نسحلا وبإ انا

 58 رد ىدنقرمسلا لصفلا وأ ميداربا نب دمحم ان لوحالا ده نبا

 لاق هيبا نع ملَسا نب ةملس نب هللا دبع ان ىدعجلا ليعامسإ نب دي

 هللا ىلص هللا لوسر نا لوقي ةيردنكسالاب 2 نب ةيوعم ثعيمس

 لاق ىبنطقرادلا ل هبو ندربي ىتحراملا# ماعطلا نع ىهن ملسو هيلع

 قدشنا لاق ٌبئاكلا دادي نب نيحرلا دبع ب دادزي ده وبا اندشْلا

 ةئيدم ىضاق زيزعلا دبع نب ديمحلا دبع ىنعي ىضاقلا مزاح وبا

 أهريغو مالسلا

 لحكس ىمدل نداش نمو 1 نم هب موك اف لدا

 لقملا  دهج :تكلذو لذي .هيلباق رزحت ام اذإ

 هيقفلا ىئاشكلا رداط ىبا نب دمحا هيف ىدازو ىنطقرادلا لاق

 لذ مل هعجالم الولو اعضاخ هل. يد تيلساو
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1 : )8761.87.4.( 

 أ[

 ةيسرم لها نم ىدسالا ا د هللا دبع نب نمسا دبع نب دمحأ

 عمسو اليوط ىلع ابا مزال رفعج ابا ةعيسالا ىف ىنك امبرو ركب ىبا

 دبعل ةبسنلا هبئاشمو ىنطقرادلل فلتذدملاو قلتوملاك اريثك هنم

 ثيدحو هطخب ىدنع ودو ىراصنالا هللا دبع نب دهم ثيدحو ىنغلا

 ريغو نؤريخ نبأ ىلاوعو سراوفلا ىبا نبا ىلاماو ةفرع نب نسحلا

 ةيانعلا ديدش ناكو ىنالوخلا هللا دبع وبا هل زاجاو لل عقب مل امم كلذ

 يلع ىبا نع نيرثكلا نم هللا دهبع ةوخاو وهو ملعلا عامسو ةياورلاب
 أنا اذه ركب ىببا ط+# تارقو امهمع نبا فرطملا وبا امهب قحايو

 انآ لاق ه.8 ةنس بجر رهش ى هباتك نم اظفل ىلع وبا ظفاحلا رمغلا

 عطقالا ىرابنالا دهم نب ديحم نب 1 نسحلا وبا بيطخلا ٍريشلا
 هل ةديصق نم ع9 ةاس 0 ولك وا ودا اندشنإ لاق

 ارد لقفتلا ىف رذ ١ دبلل نا ارب تدعبصا نيح نيبلا ٍكز اح

 ارَْع كدعب شيعي نمس تسل رْدُع دعب انواقل ىلوقت ال
 اًرباف اربث نوفجلا نا ثيل ىبلق ضرما نوفجلا ماقُسو

 رجا كيف ىوهلل هللا ذخا يميقاف وا ثدرا نا ىلحراف

 0001 لل لكي باو ةداعس نب هللا دبع" ىبا نع ةفغايج ىنثدحو
 * هتياور(*) عيمج ىلع ىبا نع امهريغو

 لل

 ىجرزخلا ىراصنالا سابعلا وبا ىسيع نب ىلع نب رداط نب دمحا
 هليع هللا ىلص هللا لوسر ىبحاص ةدابع نب دعس نب سيق دلو نم

 باتكل ةليكتلاب مجرُتملا ىباتك ىن انهتبسن دق امهنع ىضرو ملسو



 [ه (61. 4 .)

 ةقراش نم هفلس لص ةربخ كلانه تيفوتساو لاوكفب نبا ةلص ةلصلا

 لقتناو ةيسلدنال ريراوتلا ى ةروكذملا ىارشالا ةعلقف ىهو ةيسنلب لمع

 ىلوو اشنو اذه سابعلا وبا دلو اهبو ةيناد ىلا ىسيع نب ىلع هدج

 هظفلب 00 مهتلجو هباححصأ رابك قع اومو ىلع ىبأ نع رثكا ىروشلا

 ثيدح نم ارجاو ىنطقرادلا ننس هلوصأ نم ىدنعو ملسم روع

 ريغو نيملعتلا ةضايرو رازبلا دنسم عس هنم عمس امم ىهو ىلماحملا

 ىسيع ىبا نب بهو نب رماع وبإ ىضاقلا انثدح هرم ةنس ىفوثو كلذ

 ميهاربأ نب ده هللا دبع وبا رواشملا هيقفلا اذ لاق هيلع ىنارقب ىئربغلا

 ىجرزخلا رهاط نب دمحا سابعلا ويإ ان لاق ىردبعلا ةيطع نبأ

 نيسحعلا وباو نورهخ نب لصفلا وبا انا ىفدصلا ىلع وبإ ىضاقلا انا

 شبح نب مساقلا ىبا بهطخغلا ىلع ىرقو رماع وبا لاق ىفرهصلا

 ىفريضلا نيسعلا وبا انا ىبرعلا نب ركب ىبا ىضاقلا نع عيسا اناو
 ىلع وبا انا دحاولا دبع نب دمحا ىللعُي وبا انا نوريخ نباو وه لاق

 اذ: يذمرتلا ىسيع وبا: انن يبوبحدلا سابعلا وبا ان ىيجنسلا ةبعش نبأ

 بعسصم نع برح نب كامس نع ليارسا نع عيكو ان ىرسلا نب دانه
 ةالص لبقت ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا نع ِدْعَس نبا
 نور» نب ديحا رمع وبا ظفاحلا انثدح لولغ نم ةقدص الو روهطب الك

 قويعلا ١ هللا كيش نب ”لفسوب جاجمحلا وبا ان ةبطاش نم ةبتاكم ىزفنلا

 وبا: ان ىرقملا ىسيقلا نمحرلا دبع نب دهت هللا دبع وبا ان مكاملا

 نيفس نب ده ىباو داهع نب رمع ىبا نع ٌتْثِدْحِو ىسيع نب سابعلا
 لاق سابعلا يبا هيبا نع رهاط نب دمحأ نب دنت هللا دبع وبإ ان الاق

 ةدعقلا ىذ ى ةيربلاب دمحم نب نيسح ىلع ربا ىضاقلا ىلع ىرق



 ىنثملا نب ده ان رازبلا ورمع نب دمحا ركب وبا ان تومصلاب فرعيو

 | ١ ذيحس نع ةداتت نع ةبعش ان رفعج نب ده ان ىسوماوبا

 نبا ان ىسوم وبا انو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع

 ا يملا نم ديعس نع ةدانق نع ةدورع ىببأ نب ديعس نع ىدع ىبا

  ديلولا اذ ىسوس وبا انو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع

 نبأ نع بيسملا نب ديعس نع ىلع نب ده نع ىعازوال ان ملسُم نبا
 هللا دبع ان باطلا نب رمع 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىيهنلا نع سابع

 دبع ند ريكب نع ثرحلا 00 نع رضم نب ركب ف 2 نبا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع سابع نبا نع بيسمللا نب ديعس نع هللا

 نع ىور دف ثيدحلا اذه رازبلا لاق هيف د دياعلاك هتبه ئ دياعلا لاق

 نب ديعس نع ىورت ديئاسا نسحا ديناسالا هذهو ةوجو نم سابع نبا

 سابع نبا نع ثيددحا اذه ىور نم قاف ماب ابع نبا(*)نع بيسما
 ىساقلا انإ لاق ىسيع نب سابعلا ىبا لل دانسالابو بيهسملا نب ديعس

 تارق لاق ةيرلاب 5.“ ةنس ىف ةرم ريغ عمسا اناو هيلع ةارق ىلع وبا
 دبع دهن وبا انا دادغبب نامثع ىبا نب ىلع نب ده ميانغلا ىبا ىلع

 نب نوره 5 ىمصاقلا ليعامسا نب نيل 5 عهبلا هللا ديبع نب هللإ

 ىثذح كلمس نب ديزي ىدج ىنثدح ميكح ىبا نب ديزي ان قعس)

 عادولا ةوعدح و فقر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار لاق ليفطلا وبا

 نم ثيدحلا اذه هنجححمب نكرلا 0 هتلحار ىلع تيبلاب نوطي

5000007 5 0741. 45. 42 
 0 5 دبع دمحم وبا ىصاقلا انا لاق عمسإ اناو 8.5 ةئس

 6 5 انا ةزاجا ىكنملطلا ريع ودأ انا" هقلع اقايس ٌشتروف نبا وه ليعامسأ

 ىقدلا بويا نب دج نسعلا وبا انا جرفُم نب هللا دبع وبا ىضاقلا

50 : 
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 ندمياس عهبرلا ودأ ظفاحلا ايدكجش 00 اهجرخ 4 هلأ ىلع ىبا تكايع م

 دقو ةطدعد ىددتع ى 8 ارجا هثالُد ىف 0 ءادكملا ملاس نإ ىسوم نبا

 رشع ةسمخ وهو هلامكت ىلماحتيلا ثيدح تنيورو هيلع اهعيمج تارش

 نع ةرياسل ةزاجاو ةرثكال ةارق بجاو نب باطغلا ىبا نع ازج

 ىبنا نع هيلع هل. ةأرق ةداحس نم. شوب ني دجت هللا دبس ىلا

 عابدلا نباب فورعملا زيزعلا دبع نب فسوب ديلولا ىبا ظفاحالو ىلع
 : اندشتا نط كك اردو ةةوجش 5-5 ف اذه سابعلا ىبا نع 2 رات

 هلوذ نم ىمهصاعلا .ىن 0 ودأ ىدعي مصاع ا لاق 0 وبا هيقفلا

 ديدازلا كروم نم فياكا| أمد ىعمد كدهشدو ا

 دحاجلاب نزرعن كاشاكو ىعذا 1 دعيت ا ناف

 دهاشلا غم ىنيميلاب ىضف مالسلا هيلع ىبنلا ناف

9 

 ىخولا ند أب نورعملا رفعج وبدأ ىمخللا زيرعلا دبع نب ده نب دمحأ

 شي رشد ةدرق د رش نم ةفلس لضاَو ةبطرق ن 5 ةيلكشا لها نس

 بتثك ثيدحلا ةءانصي ةرصع ىن درفند اًرواسُم اهيقف ناكو ةنوذش

 ملاس نب عبجرلا ىبا ىلع تارقو ةراجالاب هع ةنددل ىلع هدأ هيلا

 ىبا ىضاقلا ىلع ىرق لاق مكحخ نس ارفعج ىبا ىلعاثازك 07

 العلا وبأ ىنثدح لاق عيسأ َّ و ضايع ند ,ىسوم نب ضايع لضفلا

 ديلا ىتلح ل انا طظفاحلا ىذ ايعلا ىلع ىبأ نع كا لاق رهز نبا

 ىبأو زوفم ند اركب ىب :أ نيثدحمما ىنيييقفلا ةبدحادصد ىلع راشاف

 ةكم 0 أخد نم سيل ب لاقو أمهم ةدافتسالاو زيزعلا دبع نب رفعج

 تلقث هر" ةئس ىف ىفوثو اذه ةانعم امالك وا بابلا اذه ىن ايهقوف وه نم
 و



 0 6 1 1 ا نبا سلا ىبا نع نيرخأ ىف ةرهاغلا

 ش 0 ىنثدحو' هيلا بتك ةرخشس نب ىلع ابا نا زيزعلا دبع نبا

 00 الملا يا ىلع تارذ لاق ىلع ىبا نع ةريغو ةداعس نبا نع

 (] نيسحلا ن د دمحا ,نب ده هللا دبع وبا انا ىزارلا ميهاربا نبا

 وبا انا ماسلا نباب فررعملا ناسح نب دواد نب دمحتم نبا

 دسا ان دواذ نب مادقم ان زازبلا روسملا نب دمحأ نب ديحم ركب

 . جاس نب ورمع نب ديلولا نع ىرزجحلا تباث نب ىلع ان ىسوم نبا
 محلب ةديرث تلكا لاق هيبا نع َةفْيْحُج ىبا نب نوع ثيدح نع

 قفكا لاقف ءاشحتا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيتاف نيمس

 ىف اعبش سانلا رثكا ناف ةفيدهج ابا كياشح نم كيلع سبحا وأ

 هنطب(*) ءللب ةفيحدج وبا لكا ايف لاق ةيبقلا موي اعوج مهلوطا ايندلا

 « ىدعتي ال ىشعت اذاو ىشعتي ل ىذدغت اذا ناك ايندلا قراف ىتح

 أ ا

 نب سابعلا وبا ىجاهتصلا هللا اطع 5 ىسوم نب ده نب دمحاأ

 جدامص 0 لاجر ىن ةدرملا ةبصقب ناكو ةجحط نم هيدا لصا فيرعلا

 هلعي كياح لل ةرغص ى هعفرف ةجاحلا هتسم دقو اذه هنبا اشنو

 1 هعس هل رادو ةفوحتو ةاهني ناكف بقكلا قلعتو نارقلا ملعت الك ره

 امس اذه تبضنقا اخ سبل أاجحف ةدصقل هكرث نا لل هفاثن داك

 هنع ربخاو ةئيلوا ى ةرامن نب ركب ىبا نع دايع نب ريعوبا ىكح

 ضايع هلاق نوماملاب بقلملا هد ده ند نسل )1(

 وجب

 ١

 تيثدز ال سو <نوياع سدا



 0 061: ةع

 فار نم درا ناك ىنبأ فار هابا مهتراي 6-0 كوفي ن ىراك هابا ل

 ىبا ىلع نارقلا ارقو لاق ةانعم اذه ام وا مركأ م ملعال ا

 رفعج ىباو ساخنلا نب مساقلا ىبا ىلعو ةيرملاب ىنجربلا نستلا
 ةدلبب ةياور هلو ىفدصلا ىلع ىبا نم ثيدحلا 7 ةبطرقب ئجرزخلا

 فورعملا قزر نب رمع ركب ىباو مصتعملا ىلوم ديزي دلاخ ىبا نع

 باك ىورو مهرهغو ىو رقلا طاقكا نب راللا دبع دهك باو ربضلا ناب

 هتع نايح نب ناورم 'ىنا نع نإكرلا دمح ىبأ نع دعاصلا' صوشتلا
 نع جارس نب ناورم ىبا نع ساخالا نب مساقلا ىبا نع اضيا هيوريو
 مزح نب ده نب رجاهم ةارقب نابح نب ريع هنبا عم هيلع ةعيس ىنايح نبا

 ةطسقرسب ارقا دقو ارقألل ةيرملاب رّدصتو دعاص نع عع ةنس نابعش ىف

 ةداهزلا ىف هتيص دعبو ديعحتف هطخ عوني ناكو ةيسنلبب ةبسعلا ىلوو

 ربما لل كلذ ىمث .ىتح ةيفوصلا هققيرط ىلع هءابتا رثكو ةدابعلاو

 راكنا ىلع اوقفتا هدلب اهقف نا لاقيو نينشات نب فسوب ني ىلع نييثللا

 هيلا هصاخخشاب رماق هيناج نم ةورذحو ناطلسلا لل هب اوعسف ةيهاذم

 ىباو ةطانرغ نم ىقروبملا نيسحلا نب دهمركب ىبا عم ةيرملا نس
 لاحتنال/ ى ادحاو اطين اوناكو ةيليبشا سس ناج 00 مكعلا

 ة ىنح 7 وعملا محلا ى ءالى"لاخلا زيسالمم ا

 نبا اهب مقي ملو شكارم لل اعيمج اردن ادنالا ىلا رخل

 اذه هتزانعب سانلا لفتحاو هرب ةنس رفص ىف ىثوثو اليلف ل فيرعلا

 ىلع ناطاسلا مدنو لاق هقافو ربخ نم هخدرات ى لاوكشب نبا دروا ام

 ىبا نع دايع نبا ىكحو تاسارك هل ترهظو هبذاج قر ةئم ناك ام

 ركنا نيفشات نبا نأ فئيرعلا نوما اصا:خدم ناك لازعلا هللا دبع
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 5 لبس ع ةرمأ دروق ةيدل ةحالصو هلق ردقو ةيلإ هعرست 8

 مس هنا ليقو كلانه ىفوتو كلذ بقعب ضرمف ةعبس هب نولكوملا غلب

 ناجرب نبا ربقو هزبقو ىصا لوالو رحبلا زاجا ام دعب هقيرط ىف
 ىئشردنالل دمحا نب دج هللا دبع وبا انثدح ناقصالتم نكارمب

 دمحا سابعلا وبا ان ئليبشال ىرقملا ةفيلخ نب ركب وبا ان مكاحلا

 ده نب نيسح ىلع ىبا ىلع ىرق لاق دهازلا ىسوم نب ده نبا
 نب دحاولا دبع مساقلا وبا (يلاصلا) زمشلا انا عمسا اناو ظفامحلا مامالل

 عفلا وبا نمغلا اف ذادغبب هيلع ىخم ةارق ىالعلا دهن نب ده نب: ىلع

 دمحا نب دج انا ةفاصرلا عماجب الما سراوفلا ىبا نب دمحا نب دج

 ىنثدح ىنارحلا بيعش وبا وه نسحلا ىب هللا دبع ان فاوصلا نبا
 لاق باير نب ع .,ور» ىنثدح لاق(*)ىازوالل ان هللا دبع نبا ىنعي عي

 دوجيسلاو عوك رلا رثكت لجرب اذاف قشمد رجسم ( سيق : نب) فنحالا لخد

 رتو ىلع وأ فرصني ىردي عفش ىلع رظنا ىقح حربا ال هللاو لاقف
 ىلع قردت له هللا دبع اي فنحالا هل .لاق لجرلا فىرسنا ايف لاق

 تعمس ىردي هللا نأف ىردا نكا الل لاق رثو ىلع وأ تفرصنا عفش

 ىليلخ تعمس لاق مث ىكي مث ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا ابإ ىليلخ

 ابا ىليلخ تعيس لاق مث ىكب مث ملسو هيلع هللا ىلص ,مساقلا ابا
 هللا هعفر الك ةدجس هلل دجس دبع نم ام لوقي ماسو هيلع هللا ىلص مساقلا

 وبا انا لاق هللا دبع. اب تنا نم تلق 78 اهب هغع طحو ةجرد اهب

 نبا 16 ةدو هيلع ىسفن ىف عشو أمم ىبسفن لا :ترصاقتف) لاق رذ

 ىدلا دهم نب ىبحي ان قارولا دمخا نب ريع ان لاق سراوفلا 5

 ةفيلخ نب فلخ ان مثيهلا نب جون انا ىزورملا نسحلا نب نيسحلا ان



 0 ا

 1 7016ه
 محازم نب كاححضلا دنع اسولج ناسارخب انك لاف طب َ 0 0 2 ١

 ل

 ام نينسحملا نم ككارن انا لجو زع هللا لوق نع.هلاست لجر ةاناف

 هناكم لجر ىلع قاض اذا ناك لاق مالسلا هيلع وسوي ناسحا ناك

 رعش نمو هياع ماق ضرس نأو دل ل وأ دل عم جامحا نا دل عسو

 رجغ ىدثدحو ىرهفلا هللا دبع نب بودأ ربصلا ودأ ةد وزد 5 ميسخلا

 (1) ىنانكلا ىسوي نب رمع نب نميلس عببرلا وفا قيقنالإف ةتعوشلا

 وبا دهازلا هيقنلا ىندشنا لاق رصمب زعلا لزاخم ىف هلزنمب ىقلاملا

 سفن .نمو () وسفن نم, سفنلا لس فدا مهناف ىئوها نم ىوشلا نع اولس

 لكيسلا مم دا ىفطنو عملو ىطح مهل نوصا ىبلف ودك 0 ثيل 0

 نيد بسلا لاوس نم لكشم نع مهلسيل ىبلق لا ىلوسر .نمق

 سجييتم هئم ايب داجملا رخص اويطو ولو ىدني ايف ىداوف اولح

 سّبقلا نم ىكذا ىلع اورق فيكف مهحرجب مهولاو اولزن نشل

 ىرٌسف مهناح نم ى هللا تراب د مهبححب رشح لس نيكل 2

 لاقو اهئم ةعبرا هجمانرب ى ريخ نب ركب وبا دشنا تايبال/ ةذهو

 ركب ودا نيدلا بطخ ىنوسصلا تحف ماسالا حمشلا اندشنإ 61

 ماع مركلا نابعش ةرغ هللا ةاقبا ىنالطسقلا ىلع نب .دمحا نب ديحح

 لاق دمحأ سابعلا ودأ نيدلا لاي ىبا كيلا لاق (ةرهاقلاب) 8ع

 فيرعلا نبا اندشنا لاق يىقلاملا ريع نب نديلس عيبرلا وبا اندشنا

 صو 0 بثكو



0000 11 )#61.57.6( 
1 23 

 #00 دلو اللا
 50 اع سوبا ثا

 | 7 ةروثنم عيمجو هيف باجاو هغلاو ةاور ام عيبج ىل زيجت نا هناا

 نبا نع نثدحو هرمع ةنس ةدعقلا فك ف هلك كلذ ىل زاجاف ةموظخمو

 اغيحاص انتلمجب اهاندشناو مييعحب تركذ 52 انخويش و ةعامج روخ

 هللا اهلك سنوت ةرضعب ىعبرلا رمع نب دحاولا دبع ده ودا بناكلا

 00| | ولا لاق اهب ئماذجلا فسوب نب سنوي لهسوبا ىندفنا لاق

 ىوحنلا ذاتسالا اندشنا لاق ىمرضحلا يبل نب ده نب هللا دبع ده

 هسفنل فيرعلا نب سابعلا ودإ اندشنا لاق ةردملا نب هللا دبع وبا

 مهيلا ىلوسر نمف لاقو لوالل تهبلا ىف مولا كل ىندا لاقو اهركذف

 سابعلا وبا انباحتصا:نم انثدح دقو ثلاثلا ثيبلا ىف مهلياسي ىك

 نوشيع ورمع وباو ةتبس نم ةبتاكم نوترف نبا ىملسلا قسوي نب ديحا
 نب دمحأ مساقلا وبا انا اولاق أمهريغو سنوي اظفل ىمخللا ده نبأ

 « ىيرعلا نبا نع ساف ةئيدم ليزن ىبطرقلا ىجرزخلا ديحا نب رمع
]| 

 نيكس نباب فرورعملا سابعلا ودا نالوا كلما دبع نب دمحأ(*)

 الو ىلع ىبا نم حامس هل ةيسرس لدا نم ىقاب رقلاب اضيا فرعيو

 7 روكذزمن محا نب 0 نسحلا وبا هخدأ أمأو دانسا هد ال لصتي

 *« كلذ دعبب اكو



 0000 ا
4 

5 1 ْ' 600:62 0 

 دحا رفعج وبا ةيسرم لها نم رفعج نب دمحا نب ىلع نب دمحا
 2 ةلحر هل ثناكو هنم عمس ام ىلع فقا ملو ىلع ىبا باحصا

 نب هللا دبع ىبال تفقوو باثكلا ةذباهج ىدعي بادالاب علطضاو اهيف

 اهضعب ىف كرشا نيتسلا ىلع ديزت هيلا تابطاخم ىلع لاصخلا ىبا

 ىقابرقلا سابعلا ابدا ضعب ىن ايهعمو ىلع نب ده ىبحي ابا ةاخا دعم

 لود هلو هرثم ْ ريلاب ةخروم اهاذخإو

 ُهسْنأ ملو دهعلا ىنركذا اظفاح اخإ هللا ظفح اي

 ةسفث بثك نم ىل ضرعي ةلغ ىلع بذعلاك ناكو

 ةسيخ ةربجتت ى بعتا هب :ىقابح ساطرقب نم

 هسفن ةدي تدمتسا هنم' رظان ىلا رونلا هب در

 هللا ديبع مكحلا وبا ىبعي ىبا هيخاو اذه رفعج ىبا نع ىور دقو
 م« ةدسلغ نب ىلع نبا
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 تبلغ هلاخ وهو درو نب مساقلا ودا ىميمتلا ريع نب دهن نب دمحأ

 لا اهنطواف ةيرملا درو ناورمقلا لها نم ةوبآ  ناكو هيلا ةبسنلا نأ

 عمجملا اهربحو هيلا روظنملا اهلاع ناكف اذه هنيا اشذو اهب تام نا

 ىكحو سزلا دقويو طابختسالل فطلو رظنلا ةقدو :قيتعتلا# عس ةيلع

 كلملا دبع ناورس ابا ةاخاو اذه مساقلا ابا نا دايع نب رمع وبا

 ركذو ملعلا ةارقو يلطلا ىلا القتنا م قوسلاب امهرما لوا ىن اقلعي

 ىببا ىضاقلل ذّملتو لاق ةاورو هفلا ام عيمجل ةأنآ مساقلا ىبا ةزاجا

 هثداور عجرج هل زاجأو هدم عييمسو اييدق هيلا فئلتخاو طيارملا نس هللا دبع



 ا ا ا
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 ذه اباو ىلطيلطلا دهازلا لاسعلا نب ده ابا اضيا ةيرملاب بحمصو

 ىصاقلا هلال ىورد ن ا لوصالا هيلع سردو ى لقصلا قيباس نبا

 ةهقفلا ردو ةذكخع ةدزورملا ةمدرك نع ىذا القابلا بيطلا نب ركب ى دأ

 مهعيبج هل زاجاو ىناسفلا دوسأ نب قحسا ىبا ملاطلا بحاص ىلع

 اهظافحو نيرواسملا اهياهقف نم اهب ىفلف اميدق ةبطرق 7 ىلا لحرو

 نب دمحا نب دهن ديلولا اباو ىصانملا نب عبصا مساقلا ايا نيسردملا

 فاق مهدلع رظانف ذارعلا نباب قورغلا دمحا نب. ناشه ديلولا باو دشر

 ىلع ةدلا كلت ف. بيرعلاو بادالا ديقو ميل ساقلا ىباب ةقفتلا ىلع

 ىلع ةياردلا عستدلا سلدنالاب ابدالل ملاع جارس نب نيسعلا ىبا

 اهوحمن وا عوع ةنس ى ةساماجمس ىلا لحرو ةياورلا ق لاجملا قيض

 مساقلا ابا اضيا ىنكيو دهم ىبا نس ىراخإلا ريع أبي عمسف

 باتكلا 000 اميدق 2 دق ناكو سيدرغلا نك دل نع اكب

 ةياملا علب هنا لاقي .هثياورب درفنا ىتح اليوط ريعو ىوربلا رذ ىبا نم

 اضيا عيسو ةسايلجتس وه لزنو ساف ةنيدهب ريهش هتيبو اهيلع ىسرا وا

 نباب ىورعملا ىثادغبلا #) ىدسالا ديعس نب كرابملا 1 با ف

 ىعاضقلا هللا دبع ئباو بيطخلا ركب ىبا نع ةاورلا دحا باشخلا

 ةباكشلا نم اهتّمص اهب افشتسالل ىناسغلا ىلع وبا ةيرملا درو الو ايهريغو

 عمس ام رثكال ىراقلا ناك وهو كاذ ذا همزال 85 ةنس لوا هتلطغ ىنلا

 ىبا قئصم كلذ نمو هلزْتُم مزح نب نييلس عيبرلا ىبا عم اهب ةئم
 فيلاتو ربلا دبع نب رمع ىبال باعيتسالا باتكو ىاتسجسلا دواد

 ةبطرق كل هيلا لحر مث لكشملا زييمتو لمعملا دييقتب مجرتملا ىلع ىبا



 كن (101.672)

 ف كلائه هثوس دهشو هل زاجاو ىراخبلا مب بلو اطوملا هئس عمسأ

 ذخا اهو ىفدصلا ىلع ىبا نم اضيإ عمس ةيركابو 688 ةئس نابعش

 ةارقب امهعمس ىملسلل ةبححصلا بداو ميعن ىبال نيملعتلا ةضاير هنع
 هللا ديبع نب دمحتم وبإ ثدحو ىشيتكملا ضايع نب هللا دبع ىبا

 مساقلا ىببا نع ةياور هلو ىلع ىبا نع هنع هللا ةبهل خوسنملاو مسالا

 ىسوم نب فسوي ياجتعلا ىبا نعو ىجابلا ديلولا ىبا نب دمحا

 عضو هلو هكرهش شعب ى ةركراش ةلج هنع ىور دقو ريرصلا ىبلكلا

 هنع ةنودم ةبوجاو لياسمو ىراخدلا ميم ىلع قيلعتو ةئودملا ىلع

 زيزعلا دبع نب مُهلَخ نسعحلا ىبا نع تاع نب رمع وبا انش ىكحو
 العا رظن الل باتكب ىنوي ال ِدْرُو نب ئساقلا وبا ناكح لاق ظفامعلا
 كلذ نم عمج ىتح ةدنع قاروا ف اهلقن ةدياف هيف دجو ناف هلفساو

 باطخلا ابا تعمس لوقي ىسوم نب عيبرلا ابا انحش تعمسو اعوضوم

 م لوقي نارمع نب ىسيع ىسوم ابأ ثعمس لوقي نسحلا نب رمع

 نم ماوقالا نم ىشاحا الو درو نب مساقلا ىبا لثم سادنالب نكب

 هماأهوا نم كش ال كلذو ةبطرق اضق ىلو هنا دايع نبا ركذو دحا

 ظفاحلا اهب رواش نم لوا وهو ةيليبشا اضق مث ةطائرغ اضف ىلو امئاو

 لاجر ليكوثو اهنم اجدعزم هفرصب هيف 00 دجلا نب ركب ابا

 ماقأو ةدرملاب قححاف هزع ةنس ى كلذو اهنع دعب نا لل ةوقرافي مل هد

 ركذيو ه٠ ةنس ناضسر يف ىقوت ناكل ىتفيو سردُيو عمسُي اهب

 هللا دبع ىجا دلو اههفو ماله ةنس ةدلوم ناكو ةربج درب نق ركل |
 ىصضاقلا ايثدح ةدحاءا خب ىفف ايهنافو اماو اهلبق ليو لاصخلا ىبا نبا

 وبا ىضاقلا ان لاق هباتك ى ةرمج ىبا نب دمحا نب ده ركب وبا
4 
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 ةركس نب ىلع ىبأ ىضاقلا ع ىرذ لاق ةراجا درو نب مساقلا

 نسحلا نب دمحا نب دْمُح لضفلا وبا انا 8.5 ةنس ىف عمسا اناو

 ان ىبحلطلا ركبوبا ان ظفامعلا هللا دبع نب دمحا ميعن وبا انا ناهبصالا

 ةزمح نع دل++ ىنب دلاخ اف رثمن نبا ان ىمرضحعلا هللا دبع نب دهن

 ل لاق لاق دعس نع دعس نب بعصس نع شمعالا نع تايزلا

 مكنيد رهخو ةدابعلا لصف نم ريخ ملعلا لضف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لل اننارق لاق اعايس ىلع وبا ان مساقلا وبا ان ركب وبا انثدحو رولا

 ع ظفاحلإ قاقدلا ىقابلا دبع نب دمحأ نب لوتس ركب ىبا

 ِ انإ ظعاولا ىردوجحا هللا دبع نب رابجلا 1 فلا ونأ مكربخا مالسلا

 00 ]الإ ىلشلا وه ىروياسينلا نيسحلا نب دج“ نمحرلا دبع وبا
 نيقُس اذ ميعن وبا اذ نسحلا نب ىسوم أن ءافرلا هللا دبع نب ده نب دماح

 ااا ل اقبل ىلا نب نويبم نع تباث :ىبا نب بيبح نغ
 تنك ام ثيح هللا قنا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 ىيلسلا ىلا هبو نسح قلت ساغلا قلاخو اهحدمت ةنسحعلا ةيسلا عبتاو

 مجنلا ىبا نبا نىدشنإا لاق نركسدلا 2 نب فسوي ىندشنا لاق

 ةلكب طيحتت ال ثنك ناو سانلا ل ةفلتسا امنيا عخصا

 هلفال احران تنك اذا ريخلا س ريثكلا عنصت ىنمف
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 رفعج ودا ىراوهلا ىرابلا دبع نب دهم نب نمدحرلا دبع نب دمدأ

 شيبح نبا طخ نم هبسن ثلقن ةبطرق لها نم ظفامحلا ىجورطبلا

 بيصضخلاب هفصيو ىطولبلا ىزفنلا هبف قزر نب ركب وبا لوقيو



 ا 0

 ضعبو اهياضأ ىلع ذهمود وهو ةطانرغ نم هثامدق ىدحا ى كلذ لجا

 مهيف رفعج وباو نوفتحمو نيملسم اهلها ةراز دقو ةبطرق نلت ايجردم

 فتكركنا الو لضفلا وبا لاق قفرعتا لاقف فراعتلا قح هفوي ملف

 امنا رذتعلاك لاقو هيلع ملسو هيلا ماقف ىجورطبلا دمحا انا لاقف

 بضخ نم ركذي رفعج وبا ثعبناف ريحالل باضغلاب ىلع تركن

 يي داطلل ١ رسل كلذ لصوت مالسلا مهلع انيبن لبق ايبنالل نم

 نم بضخ نس ةيمستو ملسو هيلع هللا ىلص انينب باصخ ى ةدراولا

 نيعباتلا نس نيبصاخلا ركذ م مهثادلبو مهن ايفوو مهدلاومب ةباحصلا

 ضرك نمو مهتم كلذ تحدتسا نم. نيعو نيفلالا نم مهدعب نمو

 ارضرتعاو اوهلَسو موقلا هل تصناف مهدنع ها اركو هبابحدتسا ةوجو نيبو

 ضعب ىن ةفلاحتمب كلذ ىكح سلدنالا مالعاب صاغ سلجممللاو هظفحمب

 اذا ناك ةريغ لاقو هيقفلا لاقع نب ركب ىبا نع دايع نب ريع وبا ظافلالا

 ثعفقو ام ىلع ضوصخلا دروي و هئاسل فرظ ىن هباوج اينأاك ىش نع ليس

 ئردتلا ىف عبط هل نكي مل ةهنإ الا 8 0 ةدوجو هظفح ةوقل نيواودلا ىف

 نب مهحرلا دبع مساقلا ىبا نع تثدحو برعلا ناسلب ةفرعم الو

 ةبطرق نم ىقرشلا صبرلا جراخب ةزانج رضح هنا موجاملا نب ىسيع

 اهم برقبو ىسيع ىباو هللا دهبعو ىبحي نب ىبحي روبق ثيح
 ى كلذو ءالطلا نب هللا دبع ىبا ربقو هللا دبع نب سنو ىضاقلا رمق

 نب ثيغم نب ده وبا كاذ ذا ةبطرقب ىصضاقلا ةعس اهرضحو هال ةخس

 مسي ىضفاف امهلاثساو دّشَر نب مساقلا ىبا نب ديلولا وباو رافصلا

 ى رضح ىجورطبلا رفعج ابا هيقفلا نا مهدحا لاق نا ل ضوافنلا

 ىنثدح لاق ناب اهبف جينحا ةلسس ركذ ىرجو ةزانج نابجلا اذه
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 ربقلا اذف بحاص نغ .ءالطلا نبا ربق لل راشاو ربقلا اذه بحاص

 الح راشاو زبقلا اذه بهحاص ىلع هللا دبع نب سنوي ربق كل راشأو

 نب هللا ديبع ربق لل راشاو ربقلا اذه بحاص نع ىسيع ىبا ربق

 نع ىبحي نب ىبحي ربق كل راشاو ربقلا اذه بحاص نع ىبحي
 لاق دارا ىذلاب هتدجح رفعج وبا مثاو اطوملا ى هللا همحر كلام

 نم عضوملا اذه نع بغي مل مهمل ىرلقو انا ثبدتن اف(*) موجحاملا نبا

 ىر ككلذ انباحتصا نسحتساف هللا همحر ىدلاو ريغ اطويلا نإ ىدتس
 دج هللا دبع وبا دو عالطلا نبا هيف لاقيو ءالطلا نبا ةياكحلا هذه

 عالطلا ىركبلا ىبحي نب ده ركب ىبا ىلوم ةزمجلاب ءالطلا جرف نبا

 هلع ةئبأ نيسحلا وبأ ىكح أم ىلع عارم نب ناورس وبا ناكو نيعلاب

 ضبرلا ىف مجالا ةدهس 0 جرف ناك ءالطلا ىلوس وه لوقب
 عالطلا لاق نفو لاق ةبطرق نم ىنعي ديدجلا بابلإ دنع ىئقرشلا

 ىنعي اندلب لها نم ريثك ةريخ نب ديلولا وبا لاقو اطخا دقف نيعلاب

 ةوبا ناكو ةالوس وه امئاو 2 الطلا نبا نولوقيف هبسن ىن :نومهي# ةبطرق

 يبا لل اج الجر نا لوقي جارس نب نيسحلا ابا ثعمس بكرلل ءالط
 تدك ىبا لاقف هنم هلان افج هللا دبع ىببا نم ىكشتي ناورم ىبا

 نال اهلاوم ىلوس هللا دبع نكالو ةتوجمه ىلوم هللا ديع ناك ولف ةدشقت

 ىنادلا لاجسنُرُي نب ركب ودا هيف لاقو ىلوم اضيا ناك ةالوم عالطلل

 ناك عالطلا نباب فورعلا جرف نب ده هللا دبع وبا هخويش ىف ةأمسو

 مجحعملا : ضاهع لاقو كلذب ىرعف اهياغتجال اهب لتلا ىف علطي ةوبا
 هبسن ىف اذه ىلع دزي مل ىبطرقلا عالطلا نبا ىلوم جرف نب ده

 ىركبلا ىبحي نب ده ىلوم جرف نب دهن ةلصلا ى لاوكشي نبا لاقو
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 نبا ناكو ىرت امك نيعلاب هنولوقي رثكالاف عالطلا نباب فرعي

 هيازاب دعا دق ءاعو ىف ةدنع تناك ةنودلا ىلع موقيو اطوملا ظفعحي

 اذا رخال لل ايهدحا نم اهتعلاطم انثا اهازجا لقني لازد ال
 جر#
20 0 

 نس اعوغحم تاس نإ لل هندي كلذ العاج ادب متخ ىنمو داع غرف

 دابء ىفبل هتيبصع طرفل نيمثلملا رهاب ىروشلا ةطخ نع ارخومو اينُقلا

 ةلود رخآ عا“ ةنس بجر ىف ثككلد ىقح اهبلا دعي ملف مهيعواخ“

 هبححصت ىارلا بتك ىلع همايقو هظفح تم ناكو نيفشأت نب فسوب

 نب عهبرلا ابا ثعمس اذه رفعج ىبا :ذييلتك هايند رماب ةلبو ةلفغ
 ىنعي ةلفغلاب هفصو ىف طرفي شيبح نب مساقلا ابا تعيس لاق ملاس

 الف ةدهعت بغي هتافغل ناكو بضخهي ناك هذا ىل ركذو ىجورطبلا

 لاق عيبرلا وبا ىنثدح ام ىلع وهو اذه هلوصن نّدبتي ىتح ةدواعب

 ديلولا ىببا ىضاقلا طخ ىلع فقو هنا ىبا نب نيسحعلا وبا ىفثدح

 هقفلل ظفحأا لاوكشب نبا هفصوو هئاسز لها ظفاحب هططخ# هل دشر نبأ

 ىلع كلذ ةفرعم ف مدقتلاو ةافولاو دلولاو جير اوتلاو لاجرلاو ثيدحلاو

 نسحعلا ىباو ىناسغلا ىلع ىباو جرف نبا نع ةذخا ركذو ةرصصع لها

 نب ركب وبا اضيا هخويش سو اراصتخا الوه ىوس مسي مل ىسيعلا

 ىسيع عبصالا وباو ىبعشلا فرطملا وداو فصانملا نب مساقلا وباو مزاخ

 ريدا نب مساقلا وبار. نيقلا نوب نب اديصلا ديع تيحس ىتاوادلا ماسلا
 ركذ مدقتو مهرجغو قزر نب فلخ مساقلا وباو ةفيلخ ىب هللا دبع وباو

 باتك مزح نب دهم ىبا نب بوقعي ةماسا ىبا نع ذخاو دشر نبا
 ىلع وباو ىرقملا دواد وبا هل زاجاو هنع هيدا فهلاوت نم سورعلا طقن

 نب ناورم وبا هيلع ىلصو ه6[ ةنس مرحاملا رخآ ى ىفوتو ىندصلا

 م
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 انذا ىقب نب ديزب نب ديحا مساقلا وبا ةعايجلا ىضاق انثدح ةرّسم(*)

 هاضم نب رفعج وبا ىضاغقلاو شيهبح نب مساقلا وبا بيطخلا ان لاق

 نب ىلع ابا نأ ىجورطبلا نمحرلا دبع نب دمحا رفعج وبا ان الاق

 نورهخ نب نسعلا نب دمحا لضفلا وبا ىنثدح لاق هيلإ بتك ةركس

 لاق مالسلا ةنيدم نم ىلُكُد رهن عماج ى باتكلا نم اظفل لدعلا

 مكربخا عسا اناو ناذاش نب دمحا نب نسحلا ىلع ىبا ىلع ىرف
 ذيحإ رمع وبا ان ناطقلا دايز نب هللا دبع نب ده نب دمحا لهس وبا

 ىبا نع شمعالا نع ريرضلا ةبوعم وبا ان ىدراطعلا رابجلا دبع نبأ

 ةنيدملا ا ء هللا ىبلص هللا لوسر لاق لاق ةريزه ىبا نع ا

 هيلعف اًثدحمىوا وا اثدح اهيف ثدحا نمف روث لل ريع نيب ام مارح

 يعض ثيدح اذه ىلع ودا لاق نيعيجا سانلاو ةكيالملاو هللا ةنعل

 دبع ليقو سيش دبع ليقف هيسا ى يؤلتخاو ةريره ىبا ثيدح نم

 ةياور نم ثباث وهو كلذ ربغ لبقو هللا دبع ليقو منغ دبع ليقو ورمع

 | | ا دكت انآ ىكحبو نارهم نب سيلس همساو شعالا
 نع ةبيش ىبا نب ركب ىبا نع ملسم هجرخا ناوكذ هيساو نامسلا

 رّضنلا ىبا نب ركب ىبا نع اضدا ةاورو شيعالا نع ةدياز نع نيسح
 نيفس نع نيحرلا دبع نب هللا ديبع ةيساو زن ىعجحشالا7 نع رضنلا ىبا نع

 نم هنعيس شمعالا نع ىروثلا ةياور د. ىناكف شمعال نع ىروثلا
 « (هللا هيحر) ملسم
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 ىطاشرلاب فورعملا سابعلا وبا ىمخللا هللا دبع نب ىلع نب دمحا

 عيهس ةباسنلا ده ىبا هيخأ عم ةدرملا نكسو ةيسرم ىلع ةلوير وا لها نس
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 نللذ ىلع ثغثوو دهلت ىبا نب نارمع ىبا نمو ارهثك ىلع ىبا نم
 ةلحر هل ثتناكو رافصلا نب دايز وريع ىبا هتخا نبإ طخ اديقم

 لبق ىفوت هّيسحاو هتياورو ملعلا عامسب اهنتْعُم الضاف ناكو اهبف ج
 هللإ امهمحر هيخأ

2 

 وبا ىوحذلا ىراصن الا دهم نب فئلخ نب دمحأ نب ىلع ند دمدأ

 ىبا هيبال 00 نامج ن م هلصاو ةطائرغ لدا نم شذابلا نب رفعج

 كلذ هذ رو مث نارقلا ارقاو ةيبرعلا ةعنص ىف سلدنالاب ةمامالل نسعلا

 0 رجلاب را و دييقتلاو طبضلاو ناقئالاو ظفحلا عم اذه رفعج وبا

 سلدن الك رخافم ند ةوباو وهو ةياودلا | ةعس ةياورلا ةعس ل عني" ليدعتلاو

 هنم عمس ةهذإ ىكحو ىلع أيإ اردص مهبف رك نونامثو فين هخويشو

 ىقوتو ةتياور عيمج هل زاجاو ةدنع ناك ام ةماع هيب عم هيلا هتلحر ىف

 سابعلا ىبا طخ» تارقو ةتلص ليد 00 لاوقشب نبا هلاق هرعإ ةذس

 ىبا انخيش ط+» تارق للذكو ه2« ةنس ىف ىفوت هنا قارولا ةرمع نبا

 انثدح اريخم ةرصع لها ىلع ةفوفشلو :اربكُم هل ناكو ملاس نب عيبرلا
 ىثراحلا مث ىراصنالا هللا طوح نب نميلس نب دواد نميلس ودا ىضاقلا

 ىرجكا ده نب هللا دبع ده وبا ان لاق ةيسنلب ةغيدمد هنم ثعمسو

 نارقلل ةارقا ترضجحو افذا ىراصنالا ىلع نب دمحا رفعج وبا ان دهازلا

 ف عمسا ريدا انأو كزنم ى. ةيسردب ىلع بأ ىضاتلا لك
 ده نب دمحأ سابعلا ىبا ماسالا ى ,داقلا ىلع تارق لاق هءم ةئس بجر

 تلق عدإ ةغس ردص ةسردملا ن. ةرصبلاب ىغفاشلا ىناجر لا دمحا نبأ

 0 رعملا هيقفلا ىلسلا دمدأ ند ده ند دمحأ نسحعلا ودا 3 ربخأ ل



1 761.8. 8+ 

 ١ ىسام نب بويا نب ميهاربا نب هللا ديع د وبا ان ذادغبب ىنارفعزلاب
 دلاخ ان ىراصنالا قعسإ نب ىسوم ركب وبا ىضاقلا ان الما ٌزاربلا

 ةريغملا نب نامثع ىربخا ىروثلا*)نيفس ان ىرمعلا ديزي نبا ىنعي

 تعبس لاق ىراّزفلا مكحلا نب امسا نع ةعيبر نب ىلع نع ىفقثلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ثعمس اذا ثنك لاق بلاط ىبا نب ىلع
 ىنثدحو هتفلحتسا ةريغ ىنثدح اذا ناكو هنم اش اهب للا ىنعفت الع ملسو

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاقركب وبا قدصو ركب وبا
 يعكر ىِلصُي مث وضولا نسْحيف اوني مث ابقذ بنذي ملسم دبع نم اه
 هللا همحر ىلع وبا هقرط عمج ثيدحلا اذه هل رفغ الل هللا رفغتسي مث

 ةيسنلب ةغيدمب بجاو نب باطخلا ىبا نع هثئتك دق ريغص زج ىف
 بحصاإ نم ةءايج نع هب ىنثدحو هيلع هتارقو 1٠" ةنس مرحدملا ىف

 نب دهن ىبا خوش ىف رخاو اذه ريغ افيلاث هل ملعا الو هنع ىلع ىبا

 نمحرلا دبع نيسحلا وبا ان لاق نمهلسوبا ادثدحو هطخخد ىدنع وه دوُراجلا

 ىلع نب دمحا رفعج وبا ىلا بتك لاق ىرشال عيبر نب ديحا نبأ
 نب نيسح ىلع وبا ديهشلا ظفاحملا مامالا ىضاقلا ان هطخب ىراصنالا

 هللا دبع وبا مشلا ان لاق هءرم ةخس 0 ةارق هللا هيحر ىفدصلا ده

 نسا قو انإ ذادغبب هيلع ىنم ةارق ىساينابلا ىلع نب ديحا نب كلام

 ميهاربا قعسإ وبا اف ىشرقلا كاملا نب دمحأ نب دمح* نب دمحأ

 نبأ نع سنا نب كلاس نع بععصم وبا ان ىمهشاهلا دمصلا دبع نبأ

 ىلع رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هيدا نع ملاس نع باهش

 ايبحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ايلا ىف. ةاخإ ظعي وهو لجر
 هباتك ىف برغملا ةاضق ىضاق ىقب نب مساقلا وبا انثدح ناييالل نم
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 ان « يضلل ةعاقر“ نب دفستم نيت ديزي دلال رانك لآ ولت رد نم

 ةيلع اغانمس ةركرس نب ىلع وبا اذ ىلع نب دمحا رفعج وبا ذانسالا

 ةاضقلا ىضاق انإ لاق ةءع ةداس نم ةدعقلا ىذ ىن هللا همحر ىبا ةارقب

 اناو هيلع ةارق ىماشلا ىعفاشلا ناركب نب رفظملا نب ده ركب وبا

 ند هللا دبع نب ده نب كلملا دبع مساقلا وبا ان مالسلا ةدد دامب عييسأ

 نب قحعسإ نب ديحأ 5 عناق نب ىتابلا ديع نيسحلا وبأ انإ نارشب

 ده نع رفعج ىبأ نب نتسحلا هذ :ىصوتعلا رع نبا صقخ اك

 ةفيذح نع شارد نب ا نع دنه 0 نب ميعن قع ةذاحج نبأ

 صضبف ىذلا موهلا ف ملسو هيلع 1 ىلص هللا لوسر لع لت

 ا هلا ال نأ هان كولا ددع ([) تفك نم 3 0 5 ّط لاقف هب

 لب لاق هئلعإ وا اذه رما هللا 1 .ر اي تلقف ةنجلا لكد اقداض هللا

 بيطخلا ان لاق ىعالكلا ىسوم نب نييلس عيبرلا وبا ظفاحلا انثدح

 ديحا رفعج وبا ذدامسالا اف ىسبقلا مكح نب ىلع نب دمحا رفعج وبأ

 ةيسردب ةلزنمد كغ وبأ ئ عمسأ أناو هيلع ةارق 50 نب ىلع نبا

 هيلع ىنم ةارق ىربكفلا دمحا نب نيسحعلا هللا دبع وبا عمشلا انا

 نارشب نب هللا دبع نب ديم ن د 0 نيسعلا و ودأ انا مالسلا ةديدبيب

 وبا ان مثيهلا نب ميركلا دبع ان رافصلا دهم نب ليءايسا انأ لدعلا

 ىرهزلا نع ةزمح ىبا نب بيعش قربخا عفان ٌّس مكعلا ناميلا

 بنتك هط# ()
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 1 1 1 ا طق أفلا(*] نوعبس 1 ةرمز ىنمأ نم ةدجلا لخدي لوقد ملسو هيلع

 هيلع ةريبُث عفرف ىدسال نصححم نب ةشاكع ماقف ردبلا ةليل ريقلا ةاضإ
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهنم ىنلعجي نا هللا عدا هللا لوسر اي لاقف

 هللا لوسر اي لاقف راصنالل نم لجر ماق مث مهنم هلعجا مهللا ملسو ديلع

 كاقبس ماسو هياء هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهام ىدلعجي نأ هللا عدا

 هللا دبع ىببا نع يبدح ناميلا ىبا نع ىراخبلا هجرخا ةناكمع

 رباج ركب ىردا نب دن نسحلا ىباو ىتبسلا ىراصفالا زاغ ندا

 ىبا نع ىلع نب ديحا رفعج وبا ان الاق ىطانرغلا ىبلُعثلا ىبحي نبا
 ىكلالا ينادغبلا ىلع نب دهم نب نسعمملا دبع روصنم وبا ان ىلع

 ذيح| ركب وبا انا بيطغخلا تباث نب ىلع نب دمحا ركب وبا انا
 ديحا نب ده نب ىسيع ىلع وبا أنا مرخالا رفعج ىبا نب دهن نبا

 ةيهانعلا ىببا نب ةيهاتع اندشنا لاق دربملا ديزي نب دج ان ىراموطلا

 هللا دبع ابإ ىثكيو مساقلا نب ليعامسا نب ديه همساو
 هلك ىف ءاغفلل هفرطو ُهلُما ىلع البقم ايهال اي

 ةلجأ ىهتنم هنم اهلعل اهي رسب  ىرسمال ةذل مك

 ناك اذه روصنم ابا نكالو بيطغلا نع ةءعامج نع ىلع وبا ىوري

 هفيلاوتو هتاباور عيمجو هب هصخ هطد» هجيرات نم بيطخغلا لصإ دنع

 ىذادغبلا روصنم 5 ىلع نب ده نب ىلع نسعلا وبا اهب ْط بذك

 للهس نبا ليضفلا ىلاعلا ىبا نع رصم ةرهاق نم ريقملا نباد فورعملا

 « هنع ىنيارفسالا رشب نب
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 ءارلا ميدقتب نوفزر نب جلفا نب ىيحي نب ديحأ نب ىلع نب دمحأ
 1 روما ىنكلس ني سابعلا وبا: سسيقلا' ىل 0 لع ةلمهملا



 مو

 ةءايجو ىناسغلا ىلع ىبا ند ىورد امنم هلضا نال ىسرملاب فرعيو
61.91.97. 

 عمس هنا نوترف نب سابعلا وبا ىكدو ةلمكتلا ى مهتركذ دق هعم

 ناكحو هتيقب هل زاجأو ىفدصلا قع لا ىلع ىنهمرنلا عماج

 ىثوثو ةريثو رجخ نب ركب وبا هنع ثدح ارسفم ايرقم ارواشم اس
 « ةيلاع نس نع اعد ةئس دودح ى ىفوث ليقو هزم ةنس ةدعقلا ىذ ىف
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 قرشلا ةيرمتنش لها نم ىبصعيلا لهيث نب ناورم نب ءاقب نب دمحإ
 هل ليايشلاو ىذدرتلا عماج ىلع ىبأ نم عمس رفعج وبا ةيسرم لزنو

 هيتشمو ىنغلا دبعلو ىنطقرادلل فلتةماو فلتولاو ىدقاولا ىراغمو
 ثيدحو ىهسلل ةبحدصلا بداو ميعن ىبال نييعتملا ةضايرو هل ةبسنلا

 ريغو سراوفلا ىبا نبا ٠ىلاماو نوربخ نبا ىلاوعو ةفرع نب نسعلا

 ةريذو ىبرعلا نب ركب ىبا نع ةياور هلو اليوط همزالو اريثك كلذ

 دهم نب دمحأ رفعج وبا ملعلا ةاورو ةيسنلب لها نمو هعت ةنس ىفوتو

 ناهلاشغ نب 00 دا نع :ىوري .ئراصنالا ليمت ' نب ديحا 01
 ناو بتكيلا ليمن نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع ديز وباو هنقرطو

 نب دمحا نب ماسي اضرلا وبا ىضاقلا انثدح امبل ثلاث اذه ءاقب

 خمراتلا بحاص كيلا دبع نب فلخ مساقلا وبا ان لاق ىقفاغلا بهبح
 ةارق ىفدصلا ىلع وبا ىضاقلا انا ىبصحيلا ءاقب نب ديحا رفعج وبا انا

 و اند لع نا الخل ةراجاو مساقلا وبا لاق همه ةنس ىف عمسأ اناو هيلع

 افاو ناذاش نب ىلع ئدا ىلع ىرق لاق هظفلب نورهخ نب لضفلا

 دبع نب دمحأ ان ناطقلا هللا دبع نب دهم نب دمحا مكربخا عمسا (*)

 نع رابع ىبا نبا: نع سيرج نبا نع :سيردا نب هللا دبع ان رابجأا



 ١ مال 64:90

 سيل باطخلا نب ريعل ثلق لاق ةيما نب ىلعي نع ِهُهْباَت نب هللا دبع
 لاقف ساغلا نما دقو منقخ نا ةالصلا نم اورصقت نا حانج مكيلع

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلاسف هنم ثبجتع امم _تبجمع

 هجرخا نوربخ نبا لاق هتقدص اولبقاف مكبلع اهب هللا قدصت ةقدص

 نبا نع ريهزو قحساو بيرك ىباو ةبيش ىبا نب ركب ىبا نع ُمِلْسُم

 مساقلا وبا انثدحو جاجسحلا قى ملسم ند ةعيس انخيش ناكف سيردا

 ىقرقملا ىتامسلا ىلع نب زيزعلا دبع عبصالا وبا ان لاق ىقب نبا

 ىبا نع ىنسرتلا عباجتب ءاقب نب ديحا رفعج وبا ان لآق ةبناكم
 « ةدنسب ىلع

 ا

 احبج نب نمحرلا دبع نب رفعج نب هللا دبع نب رفعخ نب دمحا
 اهدعبو ةيومالا ةلودلا ى اهتاضق نياو ةيسنلب ىضاق ده وبإ ىرفاعملا

 نع هيبا نع ةباور هلو معن ىبداال نيملعتملا ةضايرب ىلع ىبا نع ثدح

 ىف هدلي اضق ىلوو ىسويلطبلا دهم ىباو ىرقملا دواد ىبا نعو ةدج

 نانكالا اطوس اييلح اروقو ناكو ةنس [5 نم اومن ةفلتخ» تاقوا

 ءاضق رخآ وهو هيفات طّرفل ىعضلا لل بسن ايبرو نيللاو ةدوتلا ريثك

 عم بدالا ى ةكراشملا ماكحالاب ةفرعملا ل عيجمي مهتمئاخو هنيب

 كرشدح عال ةخس ناضمر ى. ءاضقلا نع افورصم ىفوتو طخلا ةعارب

 دمح# ويإ ىضاقلا ان لاق دايع نب هللا دبع نب فسوي رمع ىبا نع

 ةركس نب ىلع وبا ىضاقلا ان هظفلب انذا ىاحج نب رفعج نب دمحا

 دالُخ نب ركب وبإ ان ظفاسحلا ميعن وبا ان دمحا نب دّيُح لضفلا وبا انا
 شيهالا نع ةناوع وبا ان قحسإ نب دمحا ان ةماسا ىبا نب ثرحلا ان
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 0 لا
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 ىف ىلع ضرعبيو هيلع ضرعا ثخك لاق هيبا نع ىميتلا ميهاربا نع ١

 ثعيس لاقف ةكسلا ىف دجسستا| ثلقف دجسيف ةريسلاب رميف ةكسلا ١

 ةالصلا كتكردا امنيا ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر لاق لوقي رذ انإ

 يب لجسم وف لضف

 م

 ةيسنلب لها نس سابعلا وبا ميداربا نب نميلس نب نسح 1 دمحا

 ةلم هيض ستا ىلعا ثفقوو هنع هتتكو ىذمرتلا عماج ىلع: لوبا نم عبس

 منع بتكو ميعن ىبال ةصايرلاو ىنطقرادل 8 كلن هلا

 ودو هإ[ ةنس رفص ىف ةيسرمب هنم هلواتتو هللا ةبهل خوسنملاو يساخلا

 هلو هللا ةمحر انحيش باطلا ىبإ ىلع ىامس دهقث هيفو هط+» ىدغع

 هللا دبع نب صيلخ ىن مصل | ىبأو ىئدبالا ركت ىبا نع ةداور اضدا

 نب ركب ىبا نع رثكاو مهربغو ىرورولا رجلا ىبا نب هللا دبع ىباو

 * اهلوح وأ هزتا/ ةنس ىفقوثو ىبرعلا

 م

 ىنباب فورعملا رماع وبا ىرعشالا 0 نمدرلا دبع نب دمحا

 هنا لوقي نسحلا نب رمع باطخغلا وبا ناكو ةبطرق لها نم ىبا

 ىلع وبا هيلا بنتك هنع هللا ىضر ىرعشالا ىئسوم ىباءادلو نس

 ديع ةليل بكنملاب ىفوثو هنع رثكاو ىبرعلا نب ركب ابا بحدصو

 ىرعشالا نيسعلا ودا ان ىثراحلا نميلس وبا انثدح هعو ةنس رطقلا

 تارق لاف هيلا بنك ةركس نب ىلع ابا نا نساعإ ى دا هيدا نع(*)

 هلزنم ى ىسايئابلا ىلع نب دمحا نب كلام هللا دبع يبا نبش جشلا ىلع

 ىشرقلا ترليفلا نب دهن نب دمحأ نسحلا وبا مكربخا ةرم 3 دادخبب
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 5 0 ده نب ىبسوس نب دمصلا دبع نب ميهاربا قعسا وبا ان ,ع.م ةئس

 [ بس الما ىمشاهلا سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب ده نب ميهاربا

 سنا نب كلام نع ىردزلا ركب ىبا نب دمحا بعصم وبا ان مانع
 هللا لوسر انعياب اذإ انك لاق هنا رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع

 ٠ ٌتعطتسا ام ىف انل لوقي ةعاطلاو عمسلا ىلع ةانعياب ملسو هيلع هللا ىلص

 م ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا لل ىديناسا برقا نس اذه ىلع وبا لاق

 ةعبرا هيف كلاس نيبو ىنهب هللا همحر سنا نب كلام ثيدح نم
 ناك هللا هيحر انخيث اذه هلاجر رامعا لوطل كلذ قفتا اهنإو لاجر

 نيب كلذكو اماع نونامث لل هتيدات نيبو هخيش نم هعامس نيب
 نارمع وبا هيلع ارق اذه تلصلا نب نسحلا وباو هعامساو خيش عامس

 تلصلا نبا هب ثدح ىضاقلا ليعامسال ءاكحالل بانك ىسافلا

 قحعسإ نب ليعامسا نع رافصلا ليعامسا نب دمحدم نب ليعامسا نع

 دنسلا رِهَقُيلا نب نسحلا وبا ثيدحلا اذهب انثدح دقو تلق ىساقلا

 ناملس نب دمحا نب ىقابلا دبع نب ده 0 ىبا نغ هباتك ىف

 دمحا نب كلام هللا دبع وبا انا لاق ىيطبلا نباب ىرعيو ىدادغبلا

 متعطتسا ام ىف لوقي كلام نع ىببنعقلا ىورو اوُس ةركذف ىساينابلا

 050 نبا حت ةياور ىفو انل لوقي ربكب. نب ىبعي ةياور ىفو

 متعطتسا ام ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل لوقي ىسلدنالا

 ملو دارفالا ىلع ملسم عيحص ف ةظفللا تعقوو عمجلا ىلع اوقفتاو

 ىبا دنع اذه سبل ىرهوجلا مساقلا وبا لاقو هانعيباب ةظفل اعييج اوديعب

 « هيلع درتو هلوق ضقانت ىمشاهلا قحسا ىبا ةياورو بعصم
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 لها نم ىرفاعملا مالم نب مههاربا نب دمحأ نب ميهاربا نب دمحأ

 عامس هل تاع نب ردع ىببا ايدهيش' لا بيدالا رفعج ودأ ةيطاش :

 دقو هزع ةنس رفص ى ةدنتك كلل ايزاغ مههلع هسدقم ىلع ىبا نم ..

 بدال هيلع بلاغلا ناكو ىرامختبلا ريفا لكرلا ده ىبا نم عيس

 دج وبا هذع ىورد ةيايسيخو نيشيخلا دودح ىف ققوثو رعشلا .ضرقو

 95 ىبيجتتلا نيفس نبا

 مال

 ونا ىشوطرطلا كاع رب للام زق قرر نب ؛كلام نب دنا

 ىسويلطبلا ده ىباو هيبا نع ةياورو ةهابن هلو ةدلب اضق ىلو سابعل

 نإ دعب ىلعوبا هل زاجاو (هنءدلازج مأو رفعج ىبأ نب ده ىباب هقفتو

 ني هيدا ىلع اييعيس 3 ىرامخبلا 0 اطوملا هيلع عيبس

 موزع هلق بمب ىو ا 5 لا لاح ةفوطرط مورا كلي ف لقينا ملسم 1

 ىضاقلا 0 انذإ دايع نب هللا دبع ند فسود نب ديحأ رفعج ودأ انثدح

 ىبا هيدإ نع لدددحت نيك نمحرلا دبع نب فسوب جاجسحلا بأ

 دمحأ سابعلا ودأ انا |ولاف لفسود نب دمع هللا دبع ىبا هيخأو ع

 ىجابلا دهلولا ودأ انا الاف ةركس ند 0 ىباو هجبأ نع ةراجا كلا نبا

 نب هللا ديبع انا يثيللا ىسيع وبا انا ىضاقلا هللا دبع نب سئود نع

 نأ كلام نس سنا 3 0 نبا 6 كللاَم 3 ةيبأ نع نك“

 رفغملا ةسأر 0 ا تحرم لخد ملس جلع هللا ىلص هللا لوس

 لوسر لاقف ةبعكلا 02 3 لطخ 1 لاقف لجر ا هعزُف املف

 نكب مأو تاي نبأ لاق كلام لاق ةولتق| ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 كلاس هب درفنا ايم اذه اهرحدس ذيموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عمجمو هيف هكراش نم انآ تدجو دقو مهلوق ىف باهش نلف نع

 ديفم رج للك كي” عب 0 س ديلولا ىبب الو ةقرط نيثدحملا نم ظافحلا

 هرسال ةنس هفلاو ةاور ام هل زاجإ هفع بجاو نب باطخغلا ىبا ىلع هتارف

 ْىلع ىبا 0 داتِسالاكو اذه ةرلقت هطخ نو باطغلا وبا 4 ابيفو

 000 اس استجاب

 ديع نب كرابملا 001 0 1 تارقو لاق ىمشاهلا مساقلا نبا

 وأ ان الاف .جزالا ىلع نس زيرعلا دبغ مساقلا ودأ انآ ذادغبب رابجلا

 نمحرلا دبع نب دمحا سابعلا وبا ان بوقعي نب دمحا نب دهم ركب

 نع لوحالل مصاع ان نوره نب ديزي ان ذادغبب ىطساولا () ىطقسلا
 تعوملا ملسو هيلع هللإ ىلاص هللا لوسر لاك لاك كللام ني 00

 ندجرلا دبع نب ديحا نأ ركذ ىلع وبا ىضاقلا لاق لسم لكل ةراقك

 نورعملا بوقعي نب ديحا نب دهن ركب ىا ريغ هخع وري مل لوهجم

 اراك وزع نب ديري نع عاجحش نب جرفم اناور دق ثيدحلاو ديفُملاب

 + نمحرلا دبع نب ديحال
2 

 أب ورعملا سابعلا وبا ىفقثلا هللا ةدايز نب دمحتم نب دمحا

 ريمألا هالو ةهابن اهب هتيبلو ةيسرم لها نم قرشلا ةاصق ىضاق لالحا
 ةيسنلب روغتث نس ةدئاب هلقتعم ىف كلدو هبكت مث هلمع اضق دعس نب ده

 ديفلا رمش ىطقسلا ([)
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 ىبا نم عيسو ةرمج ىبا نب مساقلا ىباب هقفن دق ناكو هدع ةنس

 نب ىلع نسحلا وبا بيطخلا انثدح كلذ ريغو ىذسرتلا عماج ىلع

 نب دمح“ نب ده هللا دبع وبا ىرقملا اف رطيبرمب دودولا دبع نب ده
 ده نب دمحا سابعلا وبا ىضاقلا ان بجاو نب ده ند زيزعلا دبع

 كرابملا نيسجلا وبا افا .ىفدصلا دهم نبا نيسح قمروبا انا ىفقثلا

 الاق ذادغبب امهيلع ةارف نسحلا نب دمحا لضفلا وباو رابجلا دبع نبا

 بوبحم نب سابعلا وبا انا َةِبْعُش نب ىلع وبا انا رفعج نب ىلعي وبا انا
 ىبنا نع نيفس ان لّسوم ان رادُنُب ان ىسيع نب دمحتس ىسيع وبا اف -

 هللا ىضق اذا ملص هللا لوسر لاق لاق ساكف نب رطم نع قعسأ

 سماكع نب رطل ىرعب ال ةجاح ايهلا هل لعج ضراب ثومي نا دبعل

 « ثيدحملا اذه ريغ

39 

 وداو رفعج وبا اهئم ىريمدتلا هللا دبع سس ليلجلا دبع نب ديحا

 نبا ط++ كلذ تارق هإ١ ةنس ف ةيسردب ىلع ىبا نم عيس سابعلا

 ىدنع وهو ةفرع نب نسعلا ثيدح نم ىلع ىبا لصا ىف عابدلا

 هيداتساو ةريغو ىنوعسي نب جاجمحلا ىبا نع اهب ذخاو ةدرملا نكسو

 فر حرش هلو ةيبرعلا ةءانص ىن امدقتم ناكو برغللاب هينبل ناطاسلا

 يي هود ةنس ىفوتو كلذ ريغو ىجاجدلل لمجلا تايبا

1 

 نباب نورعملا سابعلا وبا ىراصنالا ميحرلا دبع نب ده نب ديحا
 هخويش ىفو ىلع ويا هل زاجا ةيسرم نكسو ةيرملا لها نم ىذاربلا

 عامسلاو هذع ذحالا ىلع تفقوو ثدح دقو طباضلاب نكي ملو ةرثك(*)

 #« 009 ةئمسس ىف هكس

0 



 نك (1761. 11 .)

 ل

 سابعلا وبا ىراصنالا هللا دبع ند ديعس نب ده نب ده نب دمدأ

 ىلع وبا هيلا نسك شا ىداو لها نم ىبورخلاب نورعملا بيدالا

 وبا هنباو ةيطع نب بلاغ ركب وبا مهم ةلج حويش هلو هنم هعامس ىف. كشاو

 رعمب وباو دشر نب ديلولا وباو باتع نب دمحم وباو قدعلا دبع ده

 ةاورلا الود نم ةيلكتلا ى روكذم لكو ها[ ةغس ىفوتو مهريغو ىدسالا

 انثدح ناعتسملا هللأو هلاجر ةيمستو ةربخ تيقفوتسا كلانهف رهثك مهو

 بيدال/ ده نب دم>ا سابعلا وبا اف ىسيقلا باطخلا ويا ىضاقلا

 نب هللا ةبه نسحلا وب 00 ارسلا ىلع وبا انا ةبن وف اةللإ | ةبهأ يلا نإ "سف سلا هدا انا ةبتاكمس

 نقلا وبا انا هيلع ىغم ةارق دادغبب ىراصنالل فيرشلا قازرلا دبع

 شايع نب ىبحي نب نيسملا هللا دبع ونا افا رفعج نب دهم نب لالق

 ند ورمع نع ددز نب داكن مادقملا نب دمدأ وه 0 ودأ ف

 هللا ىلص ىبنلاو دعسملا ىذا الجر نأ دللا دبع نب رباج نع راغيد

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا :لوسر هل لاقف ةعمجلا| موب بطخ# ملسو ديل

 ااا نك يريدعللا اذه عكراخ م لاق ال لاق نآلف اي تيلصا

 ىصضاقلا تايعابس نم أاضدأ وهو نيعيحصلا 9 جرخ وهو لع ىبأ

 تارقو ةراجا ةدذع باطخغلا ىبا ىلع 31 وح دقو ىبرعلا نإ رب ىبا

 ةزاجا ىبرعلا نبا نع هب ىذندحو ذادغب ىلاوغ نم وهو لاله رج هيلع

 ىبا نع اعامس هنع ةارق ميحرلا دبع نب هللا دبع ىبا ىضاقلا نعو

 ةارق شايع نب نيسحلا نع ةارق لاله نع ةارق ىبنيزلا سراوفلا

 هحوبححدص فر ملسم ةركذ نافطُغلا نيم عوكرلاب روماملا لجرلاو

 سابعلا وبأ ائ باطلا ودأ انتدحو رداج نع روهدزلا ىبا د نم
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 اذ ليغامسا نب دمح<“ نب هللا دبع دج فا ىضاقلا نع ىع وبا افإ

 نب هللا نوع نب دمحا رفعج وبا ان ىكتملطلا ده نب دمحا رمع وبا

 ىرمنلا رمع ابا نا هيبا نع ةريج ىبا نب ركب وبا ىابناو ردد

 ان. عينصأ نم ساق ان .الق نيف نين ثراولا رع نع هبل

 ريرصلا ةيوعم وبا ان دهلولا نب فلخ ديلولا وبا ان رْبُمُز نب ددحا

 نع طباس نب نمحرلا دبع نع ىابهشلا ملسم ند ىسوم نع ىدعتسلا

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيعيس لاق ناقد ىبأ ند دعس

 ىلا هبو ىدعب ىبن ل ذدإ ىسوم نم نوره ةلزخيب ىنم ثنا ىلعإ

 اذه ذخا نم ةمثيخ ىبا نب ركب وبا انل لاق لاق عبصا نب مسأق

 أابتك نالم تيد نس ةلاج .نرخحتسا دقل ىيلع رهوج ذا دقف باندحلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ةددسم ىالا ةرشع ثيدح فلا نوتس هيفو

 نس هتطوح ىفح نإ ىبادك اهناو تاياكحو لسارم ةردايدو ملسو

 وبا انعيش 5 راثلا اذهب ثدحتو قارطالا ذخا اينا ىنال ثيدحلا

 ىبيحي ركب ىبا نع .ةرياس ىل زاجاو هنم اريسي هيلع تارقو باطخلا

 اعيمج لاوكشب نب مساقلا ىبا نع ةريغ هينلوانو قزر نب دج نبا

 ةارقلا قزوز نب ال عابس ةكايعم نبا ديك نبا ستوب نسا ا
 نع هضعب عامس عم لاوكشب(*) نبال ةلوائدو ىريمنلا هللا دبع ىبأ

 نبا نع مساق نع نيفس نب ثرااولا دبع ىع ءاذحلا صار ١

 نا نوريخ نب لضفلا ىتا نع ىلع ىبا 1 دانيال ا

 نع ىراملا روصخم ند لديدأ نع ةرجذأ ىخونتلا مساقلا ايا ىضاقلا :

 ةلكسو ةرعشم ناويدب ىرصبلا ىزرازبخلا دمحأ ن: را 0 ساقلا ىبا

 دجولا نمد قتلا 5 ىنرطب نكت 5 ةظحاب بيقرلا 0 1
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 دّهعلا ىلع ىلا نّيعلا فررظب ىسويو هبلقي ىبيع ظل نع ُهُمُيفيف
 ىقلاملا ملاس نب 6 نب ملاس وردع ىبا طخ نم دانسالا اذهو

 ند دمحم نب نمح رلا دبع ركب ىببا بئاكلا نع هد ثدح دافةسم

 + مدقت ايك ىلع ىبا نع ىبطاشلا رواخُم

 ىضاق مساقلا 3 ىبطرقلا دشر ند ديحأ نب ديحا نب ده نب ديحا

 ليف باو ديلولا ىبا هيبا نم عانس هلو ىلع وبا ديلا بتك ةعامجلا
 00| دادقلا لع ىباو حرك نب هللا دبع با نم ةزاجاو تاتعانبا
 نب مساقلا ومأ اذ د مساقلا وبا ايثدح هاا ةنس ناضمر 0

 دبع مساقلا ىبا مامالا ىلع تارق لاق ىفدصلا ىلع وبا ان ايخا دعو

 ىميمتلا رهاط نب هللا

 سابعلا وبا ان ىدلخلا دمحا نب نسحلا ده وبا انا راّيعلاب ىورعللا

 ىروباسينلا دمحأ ند ديعس نامثع وبا ائ ىغتلابلا

 ىبا نب زيرعلا 6 نعم نب ةبينق ان جارسلا قحسإ نب دمعحتم

 هيلع هللا ىلص هللا لوصر د دعس نب ا نع مزاح ىنأ نع مزاح

 فلا ةياس عبس وأ افلا نوعبس ىتسا نم ةنجلا نلخديل لاق ملسو

 لخدب ال اضعب مصعب ذأ نوكسامتم لاق امهيا مزاح وبا ىردي ال

 ع ةذو ردبلا هليل رمقلا ةر وص ىلع ميقوجو مهر لخدب حك مهلوا

 0000| نإ لع نب نيسملا نب ىلع نسحلا وبا ىربخا لاق ىلع فا

 وبدأ 0 نا ا ملا نا 5 م 1 نرورعملا هلل دبع

 هلع سس ل5 ال 0 م 0 ىبا نع انوددح لاف شمعالا نع 13 1 3

 ايهيلك نع وأ ىردمملا ديعس ىبدأ نع وأ ةرد ره ىبا نع رلاص با ند
 05 ١س

0 



 22 10 ل لا “ل ا
 2 ا 0 1 0
 3 00 ا

/ / 

0 
 انو 54

 ري عفا. 117.12

 0 ةبرك ملسم نع سفن نع ل ملس ىو ةيلع هللا ىلص هللا ىبن نع

 رس نمو ةميقلا موي برك نم ةدرك هنع هللا سفن ايندلا برك

 ةيلع.هللا' سو نيلاعم لع رشح نسر رخال ايلا ىف ىلا هس
 ةيخا نوع ىف دبعلا ناك ام نيعلا نوع ى هللاو ةرخالو ايندلا ف

 هيف كشي مل 0 ىبا نع رخاآ ناكم ىن ىدنع وه ةناوع وبا .لاق

 ىناسغلا ىلع ىوباو هيبا نع دْسَر نب مساقلا وبا ان ىقب نبأ انثدحو

 سابعلا ىبا ههنا نع ةرمج ىبا نب ركب وبا هل بسسكو ىفدصلاو

 لاق مساق نب نفاخ انا _ فيفع نب ريع ىبا نع ىرذعلا نع ماك

 قفلخ نع ىرمتلا رمع وبا اثاو ةرمج ىبا نب سابعلا وباو ىناسغلا
 يعتق ريوسم ا ىقشمدلا ةعرز با ان قلجدلا نايل

 نم ناورم نب كلما دبع للي ببتك ردع نب هللا دبع نا زيزعلا تبع للا

 كل رمغ نب هللا ديعانم] ناورم ني كلا دبع هللإ دبع كلن ريع نع هللا

 دعب(*)امإ وه ال هلا ال ىذلا هللا كيلا ديحا ىناف كيلع مالس [(ة1مزدللا دبع

 موي ل مكتعيجيل وه الل هلا ال هللا هتّهدر نع لوسم عار لكو عار كناق

 ملاس عم هب ثعبو لاق ائيدح هللا نم قدصا نمو هيف بير ال ةميقلا

 ةيودم للص هيك و. اورظنا ملاس لاقف همسا مّدق نا هيلع اودجوف لاق

 دلاخ. نب دوه انو ةعرز وبا لاق هل كلذ اوليتحاف همسا مدقي ةودجوف

 1 فسوب ىببا نع ىرملا ديزي نب دلاخ نع ماسم نب ديلولا ان

 لاق ةيبضتلا ]ديف ناورم نب كلملا دبع ك1 بنتك ريع نب هللا دبع نأ

 تجر اوضرف ةيوعم كل تتكي ناك . اذكمه كلف لاق هيلع وراسل

 لمع نبا ةعيف ركذا كلام اطرم ا فو ةعرز ىيا'يرررات نطل 0

 وبا انثدح ريخاتلا ىلع الو ميدقتلا لع الاويسا ا سلو كلما دبعل



00 
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 دبع وبا ان نامزف نب ناورم وبا أن ههلع ةارق بجاو نب باطخلا

 نب هللا ديبع ان ىسيع وبا ان هللا دبع نب سنوي اذن اعايس جرف نب هللا

 رمع نب هللا دبع نأ رانيد نب هللا دبع نع كلام نع هيبأ نع ىبح

 هللا مست هيلا بتكف هعيابي ناورم نب كللا دبع لل بصك

 كيلع مالس نيخيوملا ريما كلملا دبع هللا دبعل دعب اسا ميحرلا نمحرلا

 ىلع ةءاطلاو عيسلاب كارقاو ود الل هلا ال ىذلا هللا كيلا ديحا ىناف

 هه تعطتسا امهف ةلوس ر 'ةنسو هلآ] ةئس

2 

 سابعلا وبا ىبيععلا سيردا نب ىسيع ند نمحرلا دبع نب دمحا
 كلام اًطوم ىلع ئببا نم عمس اهب ماكحال بحاصو ةيسرم لها نم
 كلذ ريغو. هل ليامشلاو :ىذمرتلا عساجو ملسمو ىراخبلا ىعيحصو

 ودا هل زاجاو رفعج ىبا نب دمح» ىباو ديز ىبا هيدا نع ةياور هلو

 ىاث  نينثالا 0 لوا ىفونو اههريغو ىرقملا دواد وداو ىسبعلا نسحعلا

 ىرغملا نوبلغ نيد نب قوبل نبيع اونا اننداحا ةررخ دس ىحدضالا ديع

 عيمسأ اناو هيلع ةارق سيردا نب , ْسابعلا وبإ ان' لاق ةيسرم نس هباتك قب

 وبا انا رداط نب هللا دبع مساقلا ىبا ىلع تارق لاق ةركس نب ىلعوبا ان .

 مساقلا ورا انا اولاق ىشخولا ىلع وداو قييحللا هللا دبع وباو يرقملا ركب

 ديعس نب ةبيتق ان ىذمرتلا ىسيعوبا ان بيهلك نب مئثيهلا ان ىازخلا
 نبا نع ههبا نع بدُدج نب ماسم نب هللا دبع نع نددف ىبا ىبا أن

 نهدلاو دياسؤلا درك 00 لَ هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ر مع

 دبع نع ككبرش انا رجتح نب ىلع ان لاق ىئسرتلا لل هبو نبللاو

 هللا ىلص:ىبنلا نع ةريره ىبا نع ةملس ىبا نع ريمع نب كلملا



 رمال (561. 12. 12 7.) ظ

 لكالل ديبل هلك برعلا اهب تملكنت :!2 رعشا لاق ملسو هيلع

 سابعلا وبا اف ىضاقلا باطخلا وبا انثدحو لطاب هللا الخ ام ىش

 ىببا ىضاقلا ىلع تارق لاق ىلع وبا ان اولاق نيرخآ ف سيردا نبا
 وبا مكربخا رصم ةفارقب ىمعفاشلا نويل نم نسحلا نب ىلع نسحلا

 ىبارعالل نب ديعس ىبا ان عام ةذس زاّزيلا رمع نب نمحرلا دبع دمحم

 ع ةنجيع نب نيفس ان ىنارفع لا حابصلا ند دمحم ند نسحلا| اف

 هللا ىلص ىهغلا نا. سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا

 ةوغيدف اهباهأ اوذخا ال لاقف(*)ةئوميل ةالومل ةنيم ةاشد رس ملسو هيلع

 ودا لاق ايهلكا مرح امنإ لاق ةديم اهنا هللا لوسر أد اولاق هد اوعفتنأف

 ةاورذ امهيعيددص ىف ماسدو ىراخبلا هجرخأ 2 ثيدح اذه ىلع

 نب ىبحيو ةبيش ىبا نب ركب ىباو دقانلا ده نب ورمع نع ماس

 نع ملك ىفدعلا رمع ىبا نب ىبحي نب دهتو ىروباسيئنلا ىبحي

 بوقعي نع برح نب ربهز ةمثيخ ىبا نع ىراخبلا هجرخاو نيفس

 ملسم هجرخأو نابببك نإ لا نع هيدا نع دعس نب ميداربا نبا

 نع هيبأ نع دعس نب ميه 5 ا نب بوقعي نع ا نس دبع نع أضدأ

 ند 0 نيذه نم ملمسو ىرامخبلا نم ةتعمس يناكف ىرهزلا نع يلام

 + ىزهرلا كيا لاجرلا ةدع

0 

 ٌدِئرفا نياب قورعملا سابعلا وبا ىبلطلا ىرفاعملا رمع نب دمحا

 نب. بلاغ ركحي وبا نع قورب ةريبلط نم هلصاو ةيسرم لها نم

 دبع ند ده هللا دبع وبا ركذو ايهريغر ىبرعلا نب ركب .ىباو ةيظع

 ةركس نبا نع يورد دذأ ةدسردد 0 عمسو انش 0 نب زيرعلا



 را (61127)

 هل زاجا رشب نب نيسحلا نب ده ركب ابا نا هطخ تارقف انا اماو

 ىكلابلا روصنم ىبا نع ىلع ىبا نا»ىنطقرادلل ىنلتخملاو فلتوملا

 ةزهغو ىطاشرلا ديعم ندا اضا لي ىبا باحعحصأ نم ةدنعو ةددسب

 2 ةلجر هل .تيفناكو

 2 ا
 وحتت ىف اهاراو ذث ذو 2 ىلع فقأ ملو أاهيف

 مو

 راطيبلا نباب نورعملا رفعج وبا ىردبعلا هثود نب كلما دبع نب دمحأ

 ةاوخاو كاملا دبع ناورد ودأ ةودأو وجو ةطانرغ نم هلصأو ةقلام نكس

 بنتك ةيانعلاو ةياورلا لها نم ده للا كيك قحلا دبع دهن وبدأ

 ب هللا مهيحر هيوخأ لبق اذه رفعج وبا ققوتو ىلع وبا اعيمج مهلا

1-1 

 ىناهبصالا ىفلسلا ميهاربأ نب لويجعم ند دوحأ نب نهم 0 دكا

 ةمناخو نيرمعملا ىنيدخسملا ةيقد ةيردنخس الا ل ظفاحلا رهاط وبا

 ناسارخو لبجلا دالدو ماشلاو قارعلا ل نبرثكملا نيثدحملا

 ىلاعلا ىورو ةبتكو قىنافالل ةذهب ثيدحلا عمسو رصدو زاجمحعلاو

 ةيذدحو ايلاع لزانلا ةلداع ىدح ردعو راغصلاو رابكلا ىفلو لزاغلاو

 لاق ةدء مهثم ايلاد ةرثك هوي ىو ةحخس نويعبسو افين ماسالا ف

 ثيدح بلاط قشمد انيلع مدق هخرات ى ركاسع نب مساقلا وبأ

 سلجم دقعو انخويش نم ةعايج نع بتكو ةدم اهب ماقأف 0.9 خس

 عمجو قوطو لحرو دالبلا ند اهريغبو أهب ثدحو سايلس ركخل 0

 عامسلاب رفظا ملو انباحكصا ضعب ةخ عمسف قشمدب ثادحو فنلاو

 ىاعيسلا نب دعس وباو ىخا هنع ىنثدحو لاق هل زاجا هلا ىكحو هنم
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 روصغس ودأ هل 2 ةداجو أهي هل تراصو انمطونسإ م ةدردخكساالابو

 فقوو ةسردم لداعلاب بقلملا رالسلا نباب نرورعلملا قعسأ نب ىلع

 ثيدعلإ ىوردو ىعفاشلا بهذم ىلع هقفلأ سردي ناكو افقو اهيلع

 طبضلاو ناقتالو ةفرعملاو دانسالا ىف ةجردلا ولعب اذه اننقو ى درفت دقو

 #2 اهي خخ نيعب رأ عييجو رزياوجلا ىنساب هيلع رزيعتو رعشلا بنك ناكو

 ةدسأو ةلحر نع اهب نابا ةداب نيعبرا ف مهلم عييس ايش نيعرا نع

 أح عحامسلل هإإ ةنس لوا ىف ةيردنكسالا هسودق ناك ةريغ لاقو

 سلدنالاو برغم دالب قارتخا هثايد ىو ىزارلا باطلا نب هللا دبع

 ناهبصأ ىلا دوعلا مث مهرهغو ربلا دبع نب ريع ىبأ باعصا نع ا

 ا َُق را اهب ماقأو ديلا ناسحالاو هس عامسلاب اهلهأ دلخشف ةدلد

 لاطو حامسالا ىن هفلخمف ةنس () ةيام ىفوتسا دقو هزه ةنس ىزارلا

 ديلت ىبأ نب نارمع ىبأ 2 بنح انمَو عافتنال هند لوطيل ةروع

 فيرط ىنب ديلولا ىباو ىقب نب نسحلا ىباو باع نب ده ىباو

 ىباو ةركس نب ىلع ىباو دشر نب ديلولا ىباو ىدسالا رحب ىبأو

 باوص نب مساقلا ىباو فيفع نب نسعلا ىباو ردحتج نب رفعج

 نسحلا ىباو جالا نب هللا دبع ىباو دج نب يرش نسعلا ىبناو

 ىبا دلوم دايع نب ريع ىبا ط+# تارق .لصالا طخ ةرط ()

 ىلع فين دقو هزه ماع ىبلوالا , ىدامج ىف ةوقوتو ةدلوع) ف اققلا |

 ىهتنا « ىنعملا ىلع هتلقن قزر نب ركب وبا ىلع هالما اذك نيعستلا
1 
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 ىندافاو مهم عامسلا هثاف ذإ معيمج هل زاجاف ةريغو ثيغس نبا

 هياححصا دحأ جيشلا نب 000[ ىببا طخ نم اهُديفتسم مهنايوست

 مهام ىلع ىببا اقل ول مظعي ن راك تاع ىنب رمع وبا انخيش لاقو

 لجر ىتيام وحن ىقل دقو هكويش ةهابنو ةثيدح ءاقث نم بجمعيو

 هب زردصم هتييشم مجيعم م ىبيجتلا هللا دبع وبإ انخيش ةركذو

 0 بسن ناقد -ةدنسا لع ةردف مظعو ةأاضقو هئسل أيدنابمو

 أورسكو 00 اولاقف اوبسن مث لاق كلذ ببس ركذو ةفلسب بقلملا

 نم نطب ىفلشلابو بنلسلا كل بوسنملا ىفلسلاب هبتشي اليل نيسلا

 ناك ةظقث نباب فورعملا ىنغلا .دبع نب دهت ركب وبا لاقو ريمح

 بقك مث ةفلسب فرعي ده نب دمدا بتكي .اهرهغو دادغبب اميدق
 نءةديزي هخويش نا ىبيجتلا ىكحو ىفلسلا ةيردنكسالا نكس نا دعب

 فورح ىلع مهم اسنلا امسا مح هباحةصا ضعب ناو ىلال ىلع

 ةعاْهس لأ ناكو نيالا نع 0 ف ميظع عاسنا اذهو لاف معلا

 ةذس ةرصع دئسم ىفقثلا هللا دبع ا اهسمئر ىلع ناهبصأب ثيدحلل

 ىش لوا نأ هنع ربخاو ةنس مم لوجكلاو ملعلا بلط ىف هل ليكذ عمو

 معث هل لاقف ةجاح ىن هثعب دقو هبدوس امهدشنا رعشلا نم ناتيب ةعمس

 امدو اهوداج م

 اد رخلا ىلع دعو معن ناف همتاق معن ىبش ىف تلق اذا

 'دواك كنإ سانلإ لوقي اليل انبي حرتو حرتست ال لعفالاو

 سي صل(“ ةخس فر ةسمخلا هسلاجم سالس رغثشب ىلما هنا ىكحو

 هللا هيحر ىفلسلا ط+» هتارق اذك ركذ ايك ثس ةغس حوحصلا )1

 ديشر نبا هلاق ةروكذلا سلاجمملا نم ةخسن ىلع



 أ : ل (761.18.18.)

 ةركذو لاف مث هيف ركاسع نبا لاق ام درواو 5.٠ ةنس ىن. ناك اهالسا نا

 نب ديلولا وبا ةركذو ىطاشرلا ديح# وباو ضايع لضفلا وبا ىضاقلا
 ةرفاو ةعءامجو وه ةزاجالاب هنع دئساو نيثدحسملا تاقبط ىف غابدلا

 ىبا ةخيشس ىلإ ةركذو ملاس نب عيبرلا وبا ان<يش لاقو هلبق اوتاه

 ةمامالاب ايندلا ىف درفت هيلع اهتارقو هعمج نم شيبح نب مساقلا

 اليج ضرالل لها هنع ذخاو دائسالا ىف ةجردلا ولعو ثيدحلا ملع قر

 دقف هبابشب هدهع دعبي مل وهو هبحتصا ىلع سانلا عمسو ليج دعب(*)
 ثدحديلا نوعتف نب فلخ نب دهت ركب ىبا ة+سن ىلع تفقو

 ةئس ةريغو ركب ىبا عامس اهبفو ىزمرهمارلل لصافلا باتكلا نم

 ركب وبا ىفوت مث رهاطلا ىبا نع حاضو نب هللا دبع ىبا ىلع ةا“
 اضيا ثدح غابدلا نب ديلولا وبا كلذكو ةنس ٠١ نم بيرقب هلبق

 هل قفقاو لاق نينس تارشعب هليق اعم امهتافوو هنع حاضو ندا" قع

 مساقلا ىبال الو هلبق دجال ماسالا ىف قفتا هلعن ال ام ىنعملا اذه ى

 ةعمجلا ةليل ئفوتو عامسلا مدق ىف ةازاو دخا ملعُي ال هنا عم ىوغبلا

 ةيلع ىلصو هال" ةغس رخآلا عمبر رهش نم ن ولخ سمخل اهتحييص ليقو

 رهاطلا وبا ايهنع هللا ىضر ىصاعلا نب ورمع نب هللا دبع عماجب اهربظل

 انخويش نم نيرشعلا ىلع فين انثدح ةلعو ةربقمب نفدو فوع نبا

 ةقيلاوتو ةقاداور عيمجل ىفلسلا رهاطلا ىبا نع نييقرشملاو نييسلدنالا

 نب 4( دبع دموم ودأ وهو هنم انعم نم ىلع هل نيعب را تارقو

 ىفدسلا ىلع ىبا نع هلع انذا ىنربخاو ىدنالا ىردزلا ىلع نب ده

 نسحلا وبا انا ىزارلا ميهاربا نب دمحا سابعلا ىبا ىلع تارق لاق
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 ّ اع ان قيشر نب نسعلا دهت وبا ان () ىفوحلا ميهاربا نب ىلع
 دايح ان ةشياع نب ده نب هللا ديبع ان ىردصبلا ريع نب صفح نب ده
 لبج نب ذاَعُم معلص هللا لوسر ثعب لاق سنا نع تباث نع ةملس نبا
 ا || سح قلخب سانلا قلاخو:اللا قثا ذاعم اي لاقف سهلا ىلا

 000014 سوللا اطدلا ال للا لوسر اي تلق لاق ةسح ابعيتاف ةّيس

 1| اظيع طخ نم ثيدحلا اذه تلقن تائسحلا ربكا نم ىه لاق

 رواغم نب ركب ىبا نع هيوريو ةليوط ةدمب هيلع هتارق ام دعب عيبرلا
 عيبرلا وبا هيئدشنا أم ىفلسلا رعش نءو اناني ملغ ىبا, "نع .ةارق

 قدشنا لاق مشلا نبا وه ىاسقلا جاجمحلا رنا ىدشنا لاق ىالكلا

 مل ف
 عابتالل عادتأالا اوكرت ٍلاجر ٌّملع ثيدعلا مل 0

 عامسلل اودع اوعرصأ اذاو ةربتح مهناج ليللا اذاف

 1 اال دقو تاع نبا وه ظفاحلا رمعونا قدشنإ لاق .انضيا ىندشتاو

 انياحدصا ضعب هل ىندشنا لاق

 00| ايردحلا و. ناش نم ىاعزاف_ ضرالا ىلع نيل

 ىنهاش لح مغ ر 0 هدف اولغ 0 أدقنو القئ

 ىلع ةارجاو جمشلا اذه ىف شذابلا نب رفعج ىبا لوق نسحا اهو

 ديج و ىف 1 سبيل اة هديدعلو رعشلا ضرقب هلكييكع 0 وه ةفصنلا

 مهعفرأو اركذ مدعيا ناك ةليلج ةفراط ةذيمالن نمو ةريثأك ىفلسلا ءابنأو

 ذخأو هثافو دعب 20 ىنلا وهو 7 ,دقلا لضفملا نس نسحلا ودأ اردق
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 ل اذه نسعلا ابا ىلخ م 5 هتاور اهبل س ريثك هتايح وا هنع

 ىوقلا دبع نب ميظعلا دبع دمحم وأ رهشالا ملعلا انخبشو ربكالا

 « هللا هاقبا ىردنلا

 سال

 عمس ةقرول لها نم(#) رفعج وبا ىبصلا ةربيغ نب كلما دبع نب دمحا

 نب دع عنا "نك عامس اضدإ هلو كلذ ربو كلام اطوم ىلع 1

 را وبا انثدح ةيالا براق دقو هالا/ ةنس ىفوتو اههريغو رفعج ىبا

 ىلع وبا.انا ةلواتم كلملا دبع نب.دمحا رفعج وبا ان هللا طوح نبا

 ىجابلا ديلولا وبا انا نإ“ ةنس ىن ةيسرمب هيلع ةارق دهت نب نيسح

 نب ىبحي نب هللا ديبع ان ىنيللا  ىسيع ودا انإ هللا دبع نب سئوي نع

 هللا دبع نب 7-5 نع روجمملا هللإ دبع نب موحن نع للا نع هيدا رع ىبك#

 اناتا لاق هنا ىراصنالا دوعسم ىبدا نع ةربخإ هفا ىراصتالا ديز ىبا

 انرسا دعس نب رثيد هل لاقف ةدايغ نبا دعس ست ملعص هللا لوسر

 ركسف لاق يلع :ىكضن كيكفا هللا لوسر ان .كبلع ىلصن نأ هللا

 لع لص مهلا اولوق لاق م ليس مل هنا انيمن ىناح ملعص ملا
 نا ن3 ىلع تارا مداربا لع و انيك دي لا ىعو ده ١

 كيوم لبيبوح كنا نيملاعلا ل مداربا لآ ىلع 0 ِر أب ارك لاه

 نت متملع كك امح مالسلاو

 ا

 سابعلا وبا ىرقلا ىراصنالا دمحا نب هللا دبع نب ده نب دمحا

 ةيسنلاب رجب دقو ةيسنلب ةدداب نم ةهلصا ىش روحت ان نرعدو ميثيلا نبا

 لقتنا م ا.ت>ح شم نع تاارقلا ذخاو اشن اهبو ةيرملا نكسو اهيلا

0 
3 
 ا
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 وبا مهنم ةعامج نع ىورو اهثم نيراطعلا دجسمب ارقاو ةقلاس لل

 نب رمع باطخلا وبا كلذ ركذ ىلع وبا هل زاجاو ىبرعلا نب ركب
 رمع ىلع ىبا ذاتسال نع تثدح هيف ملكت دقو انخيش ىبلكلا نسحلا
 اذه رساب هللا ديبع نب ده ابا تركاذ لاق ىدنرلا ديجملا دبع نبا

 نع ةياورلا ىعتي هنا هل تركذو رركذلا سابعلا ابا ىفعي ربشلا

 انخوبش نم هنع ةاورلاو هقدصي ملو ةبير هذه لاقف ءارثلا نباو ىفدصلا

 هني هنع انثدح نمسو ةومتكي نا مهعسو امل ةوملع ولو كلذل اوضرمد مل

 طوح نب نميلس وباو ىقب نب مساقلا وباو دمحا نب ده هللا دبع وبا
 « مهعيمج هللا محر افنا ىبيسملا باطخلا وباو هللا

 ميجاربا ةمسأ نم
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 ىسافلا نباب فورعملا قعسا وبا ىتاوللا دمحا نب رفعج نب ميهاربا

 اليوط هبحصف لهس نب عبصالا ىبا ىضاقلاب صتخا ةتبس لها نس

 ىببا نم عمسو ةودعلاو سلدنالاب هياضق مايا دل بنكو هددع هقفنو

 قرشللا نع ةرْدص ى سدنالا لل ةتبس نم رحبلا هتزاجإ دنع ىلع

 دءايس شانلا مزالو ىنمرتلا ٌعماج كاذ ذا هيلع رك ع١ .ةئس ردص

 ةريسي ةدم ى ليك .ىتح ةروصقيلاب نونيبي اوناكو اراهنو اليل عماج اب

 ةتبس لل رك مث لاق ضايع نب لصفلا وبا كلذ ىكح هلاجمعتسإ طرغل

 ةءايج ةمج دياوف نّيلاحلا د ىبنعي هيلع عمسف سلدنالا نم ىرخا ةرد
 ىرخالا ىدايج نماث ىفونو اذه حسا وبا مهد انباحتصاو انخويش نم

 يب نأ“ ةئس
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 نطتترو نب تقرت نب ميهاربا نب نيفشأت نب قسوي نب ميهاربا
 نباب فرعيو ريمالا قحعسإ وبا ىنوتمللا مث ىجاهتصلا روصنم نبا

 ريمأ فسوي نب ىلع نسحلا ىبا ةيخالا*)ةيدرم ىلو همأ مسا كْفوعَت

 هالو .ةكياع نباب فورعملا هللا دبع وبا هلبق اهيلد ناكو برغملا

 اساب هلثم ةداوق ىف كي ملو اهكلمت امم لوال نيفشات نب فسوي ايهوبا

 عياقو 2 رلا ىلع هلو ةعاطلا ءاذا ىف اراصبتساو نيدلا ةرصن ىف ادجو

 ةردص ى  ةرضب لثءا نإ كل ةعنملا ريهشلا طبيلا نصح رثاقتسا 50

 ئدستو احلا نب هللا دبع وبا اهيف دهقتسا ىلا ىهو ةنولشرُب ةوزغ نع

 ةاعدتساف ةرظن لطبو ىمع نا ثبلي مل مث 0.8 ةنس كلذو تروُبلا ةعيقو

 رفعج وبا لوقي كلذ ىفو اذه ميهاربا هيخاب هنم ضوعو قسوي نب ىلع
 اهلوا ةديصق سس حاضو نبا

 مهظعلا الل ميظعلا دري ال موُقت نيح تابيانلا دقت
 ومها اههمحاس نع ثلوو ريمُتُت ىنانكا رورسلاب ترمع

 ميركح يي هتلتا امب اهاقلت ىتتح مايال اهنلظُم

 ميداربا ريمالو ىلْعلاو ىكاذملا درُجو انقلا اهتعلاط

 نب ركب با نع تثدج: نإ ئبا نس اهب عيس ايدك هزات ا
 ىلع ىبا ىضاقلا دنع اموي ثنك لاق هبتاك ناك وهو ىليل ىبا

 قحسإ ابا ريمالل نا لاقف اذه ىنعي نيفشات نبا ريزو اج ذا ىفدصلا

 اذهل هل لاقف هيلا ىشملاب هل ضرعُي ثيدحلا كيلع عمسي نا ديرب

 نوكت نأ دعب هيلا بغر مث ل هباجاف هيلع كلذ رركف ٌتسلج

 عامسا نم غارفلا دعب لصي نأ ىلع هفعساف هلزنم ىف ةلود هئم هل
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 ةيليبشا ةراما أل لقتنا نا ثبلي ملو هسلجم نس مايقلاو هباحدصا

 ده ىبا كالما در ى ىلع وبا هل عفشف روكذيلا ركب ابا بحصتساو

 ٠ امو كلافه رقتسا امل كلذ مثف اهب ركذي نا بتكتسا هيدي ىلعو ىليل

 ىطختتو هلاوسا افصتساو هزه ةنس ى هتبكن دعب ربخ ىلع هل تفقو

 0000 ااا طلكو رج ىنلا هزيصقتل اهتطاو هلاجزو هتيداح كل لذ

 قيرط نع هكا حمدت مل هلتقمو لاق ةد ورد ضعب قر ةركسع لفو

 ىفريصلا نب ركب وبا ىكحو باتكلا اصوّصُخو ءاهبخلا :رثكو ٌبادالاو

 دمحتم نب دمحأ هللا دبع ابا ةيوارلا زاجتسإ اهنم ايلع نا هخيرات ىف.

 هيشف عم بوقعي وبا ةوباو هل زاجاف ةدانسإ ولعل هتاياور عيمج ىنالوخلا

 « ءاقفلا ةروشيب الل ارما ىضمي ال ناك ارحمصلا
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 ىضاق ةيما وبا ماع ىب هللا دبع نب ميهاربا نب ديح» نب مداربا

 ةبحمصلا بدا ىلع ىبا نس عيس :ليثش7 نباب فرعيو قرشلا ةاضق

 ىديا نم نويثلملا اهعجرتسا ام دنع عوو ةنس ةيسنلب اهعطبب ىملسلل

 افاكو 98 ةئس ىذمرتلل ليامشلا بانك ةيسرمب هنم عمس م مورلا

 ىلع نم اهلها بلط ذاو(*) ةيسرم ىلع ىبا ناطيا لوا قر نييفاصتس

 ايهنيد ام ريغت ةيما ابا فرصف مهءاضق هدلقي نإ ةيثللا ريما نوي نبا
 اضق ىلوثي وهو ىفوتف ةيما ىبا ةداعاب فخ ايبرو كلذ ىلع ارواجستو



 نال (161. 15 8.)

 نولتلا عم ةبيرغ رابخا وهزلاو وابلا ىف هذع لمعدتو هإإ ةنس ةدلب

 نب ميهاربا نب رفعج نسحعلا وبا هيف لاق ىذح ةريغو :راجللا ركفتلاو

 ىقرولل ا جالا

 ديكو ةلرهجم فقاك رج فرت نع تع كحاضا ل

 ريصاف ةاضقلاب هنم ءارزولاب هبشاو ماعلا ليلق ناكو ةروهشملا تايبال

 ةبطغلاو ةالصلا ةالوو ةريج نه نم ماشه نب دمع مساقلا ىبا ع

 مهتم ايفتسمو هلالقتساب مهل امغرم ةثريج ءاهقفلا نع ةثرواشمب ىنغو

 ىف هيلع ىلصُي نا هتافو دنع ىصوأ هنا هنع ىكحو هلامعتسا ىف

 دا جرخا اهلمحو ةزاغجلا دوهفل سشانلا رثك .ناف هراد ةناوطسا

 تيشيف ةوعبتم لقب كَ ةفاحم ىلصملا 1 اوداز ناف رادلا باب

 ردنتس امسو ةثودحا هتيصو ثيقبو سكعلاب رمال :ناكف هتدسح

 ىف فسوب نب مهن ريمال امود راز نا ةترواجم فطلو هعضاوت نم

 وبا مهديمعو ةبطرق اهقف هعمو ايزاغ اهمدق دقو ةيسرم رهاظب هب ردع

 دق هلوح 6 مركنلا لديب ميهت نس ناكو مق دشر ىب دهلولا

 هيلا ةيما ودا لصو املف ءاسورلا نم مهرضح نم عم ةقلح هب اورادتسا

 ا هيدي نيد دعقي نأ ىيضلا ةداعو قيض مثنا لاقو مهيديا نيب 16

 « ديلا ةرروسنم ةنحن اهب
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 لها نم ىردبعلا ريع نب 2 نب هللا دبع نب ليعايسا نب ميهربأ

 ىبا نع ةياور هلو هنع رثكاو لع ىبا نم عمس قا وبا ةيرما

 دبع دهن 6 ىلا ىاسغلا ىلع ىباو ىرقملا دواذ ىباو جرف نب هللا دبع
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 'اذدلا لقأ سس ناكرو زاتبلا نب نيسعلا" ىباو طاتملا نب رداقلا
 عامسو هعامس اهيفو ىلساحتملا ثيدح نم هتخسن ىدنعو ةياورلاب

 ارابك ةياورلا نع اولدع وا اراغص اوجرد مهبسحاو 0.1 ةنس ىف هيفب

 * ةلمكتلا ىفو انه مهركذ تخكرتف
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 لها نم قحسا وبا ىرفاعملا ماللس نب ميهرنا نب دمحا نب ميهربأ

 دقو دمحأ هنبإ رضحو نوربخ نبا ىلاوع ىلع ىبأ نم م ةبطاش

 بادال ى قريصتو هقفلاب رصد اذه وحس 0 ناكو ةركذ مدقت

 تاع نب رمع ىبا دج وهو ةريغو ىلكرلا ده ىببا نع ذخا ةغللاو

 وبا ان :ىضاقلا ققوم نب ده نب ده ىسيع وبا انثدح همال انعيش

 نب ىلع وبا ان مالس نب قحسإ وبإ ان نيفس نب ده نب هللا دبع ده

 هإع ةخس رفص 00 لا هلك اير اهب ةفرورس ىف ةبطاشب ةركس

 لاق عمسا اناو ل هيلع ىرقو ىسيقلا باطخغلا ىبا ىلع تارقو

 عيبرلا ىبا ىلع اضيا تارقو ىيل ىبا نب ركب ىبا ىله تارق

 اا لع رلأ ان الاق رراغم نب ركب ىبا ىلع تارق لاق ىالكلا

 ىناقربلا ركب ىبا ىلع ىرق لاق اطفل نورهخ نب لضفلا وبا انا

 نب دم نب رفعج اذ مثيهلا نب رفعج نب ديح» مكربخا عمسا اناو
 دهم ان مزاح نب ريرج اذ ىثورلا ده نب(*)نيسح ان عياصلا ركاش

 |0101 نبهللا | ديبع ىتا. لاق كلا نب سنا نع نيريس نبا
 ىف لاقو هيلع ثكني لعجتف تْسْط ى لعجتف هنع هللا ىضر نيسحلا
 ابوض+» ناكو معلص هللا لوسرب مههبشا ناك هنا سنا لاقف ايش دنْسُح
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 نب نيسحلا نب ديجم نع ىراخبلا هكرخا نوريخ نبا لاك ةمسؤلاب
 + ىراخدلا نم هعيس انخيش ناكف دهم نب نيسح نع مههربا
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 ودا رعاشلا ىراوهلا ة:+جافخ نب هللإ ديبع نب 2 1 نب ميهاربا

 ىلع هددرت ى ىلع ابا ىقل ةهسنلب لمع رقش ةريزج لها نس قحعسا

 ركب ىدأ نع ةرعش ناويد قر ثدح دقو ةكس ةعامس قر كلشبأو ةيسرم

 ةياورلا هتئكم ال كلذب ىنُع ولو هناش ثيدحا نكي ملو هنع دسا نبا

 هيلا قرط نس ىدنع هناويدو ىلع ىبا خوجش. نس ةريغو ىرذعلا نع

 'تعمهسو ةراجاو ةلواخم نيد بجاو نب باطخغلا وبأ ىضاقلا ىنددح

 وبأ ىتثدحو قزر نب ده نب ىبحي ركب وبا ان لاق هظفل نم هضعب.

 ةحاط نب ده نب بوقعي ىسوي وبا ان هباعكك ى ىقب نب مساقلا
 وبا أف ىرقملا نوبلغ نب دهن ودا ىدثدجو ءاحمه نس هيف أم ىنثتسأو

 ا هللا ط0 نب نميلس ودأ ىناثدحو دايع نس هللإ دبع ن لقسوبي رمع

 ىشردنالا هللا دبع ودا ىفغثدحو فدنتكلا نمحرلا دبع نب دجن ركب ودإ

 عيبرلا وبا ظفاحلا ىنثدحو لوقرق نب فسوي نب مههاربا قعسا وبا اف
 وباو هللا ديبع نب دمعدم وبا ان لاق اريثك هنم ىندشناو ملاس نبا

 ىبا نع ةيوارلا نمحرلا دبع نب جاجا وبا ىنالفأو نوبلغ نب لاجر

 ودأ ّئ اعيمج اولاقو ةريغو ةيدأ نع دايع نس ردع ىبا ن 5 تكامل رفعج

 ىنثدحو ءدلوه ريغ ىكع ةرخآ لل هلوأ نم هتارق دقو ةجافخ نب قحسإ

 ىذلا ثيييدحعلاو هلع لوقرق نبا نع 0 نب جاجتمحلا ىبا ل

 ان قعسإ وبا لاق !دانساو انتم هصن اذاه !داهشتساو هب اجاجتحا ةدروا

 لاق ذا نب نسسدرلا دبع نب دسا نب قيتع ركب وبا ىضاقلا هيقفلا

00 
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 سابعلا وبا ان ىقدصلا دهم نب نيسح ىلع وبا ماهالا هيقفلا ”_ينثدح

 ىف ةكب ىناذمهلا مصْيُج نب هللا دبع نب ىلع نسحلا وبا ان ىرذعلا
 اناو هيلع: ةارق صاوخلا دمعم وبإ ان عإ. ةنس ةرخالا ىدايج ى ةراد

 نب دوواد اذ ىميمتلا ةباسا ىبا نب دمحتم نب ثرحلا ان عمسأ

 ءاطع نع رج نبا نع رهثك نب دابع ان نييلس وبا مذ نب ربعملا

 لجرلا نينمولا ماي اهل تلقف ةشياع ىلع تلخد لاق سابع نبا نع

 كيلا ثحا ايهبا هّداقر لقيو هسايق رثك رخاو هداقُر رثكيو همايق لقب

 تلفف الُقَع ايهنسحا لاقف ىنتلاس امك ملعص لإ" لوسر 'تلأس للا

 .نالسي ال امهنإ ةفياع اد لاقف امهتدابع نع ككتلاس امئا هللا لوسر اي

 هر لضفا ناك لقعا ناك نهف اهبلقع ص نالسُي أمئاو امبتدابع نع

 نيهلس لي لقعلا بانح ّس ةجافخ نبا هلق امناو ةرخالو ايئدلإ

 هاتفا ثددحلا اذهيو روؤخص هيجاخو ىلا عفو دقو ربحا نة دواد

 هتذخأ ىاكف ىرذعلا نم ةيدأ نع ةرمج ىبا نس ركب هدأ هب ىابناو

 شاعو ([) هرنع ةنس لاوش رخآ ىف ىفوفو ةجافخ نبأ عم دسا نبا نع

 رفعج دجت وبا انا ىلا ةعقاولا ةخسفلا ىفو ةريسي اماوعا هدعب دسا نبا

 تابثاو مذ دعب نميلس نب ةدايزو صاوخلا (*) ريف نب ةهما نسا

 .قعسأ ىبا رعش ناويد ند جيس رخآ ىف قيتع طحت تارق (|[)

 همحر ةجافخ نب قحعسا هبا هيقفلا يفوق هصن ام هط+» ةجافخ نبا

 ةريع ناكو نع اة 5 نس ندرشعلاو سداسلا ا موي رصع هللإ

 مكح نبأ طخ نم ةرط 7 هترد زج عبقبب نثدو هع نذامثو اعبرا

 د ةكروبم بحاص



 ا ا
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 أطع ركذ هناويد لقان وا ةجافخ نبا طقسا امبرو كلذ دعب ةينحلا

 نسا نا اهيفو لالخإو اطخ نلذو هيلع ثفقو ام لك 9200 نم

 - فيلاف اهيفو الجر تثدارا نيموملا م 5 لاقف ةشياع ىلع لخَد سابع

 أوس كلذ رياسو ايهلوقع نع نالسي 0 ةشداع 5 اف أاهيفو ءأف نمد

 دييفنب ةهيدال رهظتسد و هد ىتا ام هللا هيحر قحعس] ىبال رثكحتسيو

 انا كل دايع نب ريع ىبدبا نع هب د ةرعش نءو نبانتكو ملعلا

 وبا اندشنا لاق ةدشنا ىسنلبلا ىبهجتلا دهم نب باهولا دبع برعلا

 نع لأ ب اياوج ةخش قونايتو ىدحاأ علب دقو هسفنل ةجافخ نب قع

 هلاح

 ةنس نينامثو ىدحا نبال هنس وأ اذغ وا(|) شبع ىتا
 َُتْسُر ةابص رج ام لاط ىرا ليذ اهب .بيشلا صلق

 ةلملا ىرخاأو نيعلا ن 1 د هد وطتت ةراث

 وبأ اندشنا لاق عيبرلا وبأ اقدشنا]و نيماع وأ 0 اهدعب شاع مث

 نوجا نيا
 ةربق نع حل أهدعإو هسفنل ةحافخ ند قحسإ وبآ اندشنا لاق

 صرتي ةرظن وا. ئقدج ىلع اتي ةققو سم له كايا
 م...هراذ ضر الان طب دعد لهوا مديخت نم ىدرلا دعب له ليل

 ملم ملم نم ىب رس ىمف ةوخال انيدر ىا انيبح انأو

 ْ 14| 2 لوقي وا احابص معالل اهيحُم لوقي نا هيلع اذ امو
 مظعاو تاقر نس اههلع جاعف البلا ع نمرك ءاليال ءافو

 ةيدن )١( هطغب دفا ةيشاح (|)
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 000 ش 0761.16 ع0

 ؛ عدو

 ىبا نع ةداور هل داهح ةعلق ىعلقلا قعسإ ودأ دامح نب ميهاربا

 ةمامرلا نب هللا دبع وبإ هنع ثدحيو هيلا بنك ما هيقلا ىردا: الو لف

 د ةريغو ىقب نب مساقلا ل ةمامرلا نبا نع اخل ىورو

 ا

 1 لها نم ىماسلا ديلولا ن 0 نب لخا نبا دمحا نب مههاربا

 سابعلا وبا ائيجاص ةركد نوترف ناي فورمعملا قعسا وبأ ساف

 هنأ ىئكحو اذه ميهاربا نب قفسوب نب دمحأ نب ىفسوب نب دمحأ

 كلذب هطخ ىدنعو لاق اطوملا ىلع ىبا نم ةيسريب عمسو سلدنالا لخد

 دابعو ناتع نب ده اأو ىناسغلا ىأ اء ابا هخوهش فر ىهسو هل راجت

 ىداجج ى هدلبب ىثوثو مهربغو سددَع ند جاجمحلا باو ناحرس نبا

 يب هزنال ةكس ةركآلا

 معا/

 ةدثا لهإ | 0 اونا ىاضتلا رفلا ىبا ني ةهاح نب مسازبا

 ا ىبا ثيدح ةلوصأ ند ىدخعو ىلع ىبا نم عمت ةيسنلب لمع

 ىبا ن 0 ةداور هلو لضافلاب هططخخب نك 5 هيلع معا هيقو نارشب نبا

 ت1 ىككرلا دي ىنأو ديلذ ىبا 0 ناآردع ى ءهداو نوريخ نب ده

 م داهم و نيعبرالا لبش ىقنوثو

 عا

 نب ركب ىركبلا ىدهس نب ةءامج نب فلخ نب دمحا نب ميهربا

 اميدق ةيفادب هنم عايسو ىلع يبا نع ةياور هل ىنادلا تعا وبا لياو

 ١ هع ١
 ه 1 ٠ 0 70 ١

 هك 2000
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 لوو مهريغو بويا نب جاجملا ىباوا*#)ىرقملا دواد ىبا نع ىور دقو

 ةخس بجر ىف ةيئادب هنع افورصم ىفوثو ةبطاش اضف م ةدلد اضو

 كلام اطوم ةجمانرب ىف هيلع صئو ىلع ىبا نم عمس ىذلا ناكو هع[
 هلوانو يئاسنلل افعضلاو ميعن ىبال نييلعتلا ةصايرو ىراخبلا

 عماجو ملسم يهحتص ينيج هل زاجاو هّينبال ىجابلا ديلولا ىبا ةّيصو

 كلذو ىنطقرادلا نخسو يئاسنلا نفح ىبا نفسو ىذمرعلا

 نابعش ى ةيسرم نم ةاور ام (لك) ةراجاب هيلا بتك م عورس ةخسا ىف

 رمع ىبا نع تثدح ىرقملا ىنادلا ديعس نب هللا دبع ىبا عم ه1 ةنس

 نور» نب دمحا رمع وبا ظفاحلا ىنثدحو دابع نب هللا دبع نب فسوب

 ىنكيو ىرمعلا زيزعلا دبع نب مِهَلُع نسحلا ىبا نع هبافك ى ثاع نبا
 ىفدصلا ىلع ىبا نع ةءامج نب قحسإ وبإ ان الاق اضيا دمتم ابا

 نب ركب ىبا نع عيسا اناو ده نب دمحا باطخلا ىبا ىلع ىرثو
 ةارق ىليل.ىتا نب ركب ىبا نعو اعامس ةداعس نب هللا دبع ىباو ةرامث

 وبا ان ديخل نإ كمح كيضفلا ىدز اذا لاف اعامش لع أ مثنالث

 مصاع وبا اف ىشكلا ملسم وبا ان ىباطخلا واف اذ ىناهبصالا ميعث

 نم معلص هللا 78 لاق لاق ةريره ىبدا نع هينا نع نالجمع نبأ نع

 ىنثدحو ةيهقلا موي ةرث هيلع ناك هيف هللا ركذب مل سلجم: سلج

 ةيدأ نع ةءامج نب ميهاربا نب ده ركب وبا اف ىسوم نب عهبرلا ودأ

 نب نمدرلا دبع ركب وبا انثدحو ىسوم نبا لاق هلثم ىلع ىبا نع

 * ىلع ىبا نع كلملا دبع نب قحلا دبع ده وباو ده
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 نب قحسإ وبا ديعس نب ىبح# نب ميهاربا نب ئبحت نب ميدارإا
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 نب نزديم ىببا نع ةياور هل ةلطيلط نم هلصاو ةبطرق لها نم نيمالا

 دهلولا ىباو باوص نب مساقلا ىباو فيرط نب دهلولا ىباو باقع

 نم عيسو هدلب ةخدشم نم مهريغو فيفع نب نسعلا ىباو دشر نبا
 طبضلا لها نم ناكو ىلع وبا هيلا بذكو كلانه ىبرعلا نب ركب ىبا

 ىلع ككاردتسا هلو ةغللا ظفحو ثيدحلا ةعانص ىف مدقتلاو ناقتالاو

 س مالعالا ةريخلاب مالعالا ةامس ةداحدصلا ىف ربلا دبع نب ريع ل

 دهبع دجعسيب ةضيرفلا ةالص ىف مدي ناكو مالسلا هيلع ىبغلا باحمصا
 ىبا ةروث دعب ةدماصملا اهلخد ذا ةبطرقب ةدتفلا ف نحعتماو مهدا نب هللا

 ىمرف ةبلاط مانمأ رف هنا لاقيو لتقلا نم اجنف اهيف نيديح نب رفعج

 نم ريد ى ىذرتف هيجاي راد لفسأ ىف عقي هنا ردقي 5-0 نم هسفنب

 اهنكسو ةلبل لل لقتناف صالخلا هنكما كلذ ىلعو سطسلا نب اوم

 اهيف لعق ىنلا نسا ى اهوكن وأ هد نبأ وهو هرعت ةنسا ىفوتو ةدرب

 اا نامحلا ربا اناثدح ىنلفلا دهن ؤبا ىفرتو ىضرفلا نب دياولا وبا

 وبا ان اولاق نيرخا ىف سلدنالاب هاغلبلا رخا كلام نب دمدعس ل

 نيسح ىلع وبا انا نيسالا نب قعسإ ىبا نع لاوكحشب نب مساقلا

 دقو لاوكشب ىنبا لاق هط+» لل هبايك ى ظفاحلا ىندصلا دج نبا

 جارسلا ديم ىبا(*) ىلع تارق لاق هإم ةنس ىب قع وبا كا بتك

 دمحا ان ىبا ان نيهاش نب دمحا نس ريع نب هللا ديبع مكربخا ذادغبد

 تعمس لاق قزارلا ىلع نب نسحلا ان ىنادمبلا ديعس نب ده نبا
 نمو لاقف ملعص ىبغلا نع ىور نم ةدع نع 4 ىزارلا ةعرز ابا

 دعم دهشو افلا نوعبرا عادولا ةجححص ملعص ىهنلا عم دهش [ذه طبضد

 « افلا نوعبس كوبت



1 

0 

 ةيرملا لها نم قع وبا ىجرزخغلا ليدج نب دمج“ نب مهاربا

 يي هفرعإ الو هلع نيرثكملا دحإ ودو هئم عامسلل ىلع ابا اهب مزال

|0 

 قحسإ وبا ىرقملا ىداريلا 0 نب ميهربا نب رسام نب ميهاربا

 ةياور هلو ىلع ىبا نم اهب عم ةيرملا لدا نم دايسلا نبا فورعملا

 ابا ىقلف اجاح لحرو ىبرعلا نباو نودعس ناو عيفش نما :نع

 مهربغو ىزارلا هللا دبع اباو ىشوطرطلا ركب اباو ىرُّدَس نب نسعلا

 نع هنم هعمس باهشلاب ةرمج ىبا نب ركب وبإ ادهخرش هنع ثدحو

 دبع ىبال زاخإو بسحا ام ىف هل زجي ملو ىاضقلا نع فرشم نبا
 هلم ليك عبس ةاس ةةرولب ىفوتو ةاور اس عيمج ىضاقلا ديمُح نب هللا

 دبع نب دمحأ نب ع نسعلا ا بيطخلا ىضاقلا انمثدح هرعم

 دييح نب رفعج نب ده هللا دبع وبا بيطغلا ىصضاقلا ان ةريخ نب هللا

 مساقلا وبا اف ىفدصلا ىلع وبا اذ لاع سس ميهأ ربا قكحشإ

 وبا انا اولاق ةريغو ىدمحت ملا ديحأ نب دج هللا دبع ودا انا" ىميمتلا

 مساقلا

 نبا ىنعي ُثعشا نع مساقلا نب رثبع اذ ىرسلا نم دانه إذ. ظفاحلا

 سبع نب دوج  ىسيع ودأ اى ةاشلا ديعس ودا انا ىءازمتلا

 معلص هللا لوسر تدار لاق ذ هس نب رياج نع قحسأ ى دأ تا

 وهف روقلا ىلاو هيلا رظنا كتلعجف م ءارمح ةلح هيلع نايحدصا ةليل ىف

05 

 ابا ىنكي ناكو ةيسا ودأ ىقفاغلا ديحأ نب ردع ند هيثم نب مههاربأ

9 
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 ادرتكلاو ىلع ئبا نم هدلبي عمس ةهسرم نكسو ةيرلا لها نم قتحسا
 ركذو ضايع ىصاقلا لاق ىتح سلدنالاب نّيتدلبلا نيتاه لها هنع

 اعامس هنع ةدملا كلت ىب اوعمسف ةيرملا لها همنتغا اضاقلا نس ةرارف

 ةركذ ىلع الغتشم تس لوا ىن داع نا لل ه. ةنس رخآ ىقعي | ريثك

 فيرط ىنب ديلولا ىباو ةبيغز نباو عيفش نبا نع ةياور هبخم نبالو

 ءاجرعلا نب ىلع ىبا سس عمسف اجاح لحرو مهردغو ىدسالا رعب ىداو

 نمو 0860 ةئس ىف. ىراخبلا 2 أنهي هئم عمسو ةيسرهب ثدحو ةأوسو

 انباصءصا ضعب هنع ىنثدحو بيطخلا غلاب نب هللا دبع وبا هنع ةاورلا
 ٍ هيلا بنك نهم

 و
 نباب فورعملا عسا وبا ىملسلا هللا دبع نب دمحا نب ميهربا

 ىلع ىبا نم عمس 58 ءاكحالا تمحاصو ةطانرغ لها نم ةقّدَص

 عفسف اجاح لحر مث هنع اهب ثدحو ميعن ىبال نيملعتملا ةضاير
 ىغلسلا رهاط ىباو ىشوطرطلا ركب ىبا نم ه5 ةنس اييدق ةبردنكسالاب

 نب ردا ىبا(*) نم اهدعب ةرشع ثس ةنس 4 ةكمب عمسو اههريغو

 هتافو د خر رات ىلع ىفقا ملو ثدحو هدلب لل لفقو ةاوسو ىواضيبلا

 مكاجلا ان لاق ىلالهلا نوجحبس نب مساقلا ىبا نع تثدح هللا همحر

 ىرق لاق هيلع ىنارقب ىبلسلا ةقدص نب دمحأ نب ميداربا: قعسإ وبإ

 ان لاق عمسأ اناو ىفدصلا دمع» نب نيسح ىلع ىبا ىضاقلا ىلع

 نب ميهاربا ان ظفاحلا ميعن وبا ان ىناهبصالا ديحا نب ديح لسفلا وبا
 نميلس اف ديزي نب ([]ةديبع نب دمحم هللا دبع وبا أن ةزمح نب دجت

 الركام نب رهمالل نيعلا رم هطبض ([)



 كا 0561.172

 ىبا نع يسرح نبا 113 يرهالا ديك يي 0 داع ند رمع نبأ

 00 وهو 0 هللا 5 تعيس لاك هلل  كيع نب كا 54

 «ي هئس هققإ وه نم ل (ندق رم

 بع

 وبا ةبطاش لها نم قّثي نب ةفيلخ نب دهم نب ىبحي نب مههربا

 نبا ىلاوعل ىلع ىبا نم هعايس تابثا ى قحعسا ابا ىنكو ورد

 0-0 دقو أ 2 رفص تا اصلا را [ايزاغ 0 أهريغو نروربخ

 ربلا دبع نب روع ىبال ىصقتلا كاحك ديلت ىبا ند 0 ىبا نم

 ودا الامد باتكلاو ءابدالا ةيلع نم 0 رس ىبا نب هللا دبع

 ةبطاشب ىفوتو هيلع انكلا ىف بيساو هخويش محم ىف نيفس نم د

 ىف سلاجا ثنك لاق تاع نب رمع وبا انخيش ىكحو ه9 ةئس

 قيم ن اكو قب نب ىبح نب مههربا وريع ابا ريزولا ةبيبشلا ن

 ققحعايو بدال بيلاسإ ةفرعمد زجمتب و قئناعيو عيدبلا كود ديعب ديجي

 ةدشنا ايم ناو اهباتكو ةينوثيللا ةلودلا ءارْعُش نع ثدحي ناك هنا ركذو

 ةزاجا رمع ىبا نع ىل وهو غياصلا نب ركب ىبا لوف

 ةروزا ال ىذلا ىبانلا ثدجلا قع ةذزُم ئبسوو مايلاو مالس

 هروثس دوفولا رهامج ّدرت ىري الف ىّضقت ركب وبا اقحا

 ردد ةراصما تشصموأ دقل ةدجتاب روبقلا كل كسنأ نيل

ليا نايور» رهغ وهو هيقف 01 1(
 مقَف 
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 ةيسرم لها نم ىومال للام ىبا نب دهف نب ىسيع نب ليعامسا
 هلع ةبتكو عموم ةسا فا هللا ةبهل عوسنملاو مداد ىلع بأ ل عمس

 | 04 هنو ىكل عوسنلاو 0 اضيا بتكو كلذ ىلع ثفقو هطخب

5: 

 فورعملا ديلولا وبا ىملسالا ليعمسا نب ده نب دمحا نب ليعامسا

 اهعماجب هيلع ارقو ةيسرمد ىلع ىبا نع ذخا شلا لها نم ةدهق ىنباب

 اضيا هنع ثدحو همال ةذنس ى كلذب هطخ ىلع تفقو ىراخبلا ريححص

 داهتجالا ريثك ظخغلا نسح ناكو رفعج ىبا نب ده ىبا نعو اطوملاب

 * نيفس نب ده ىبأ خوهش نم ليعايسا نب هللا دبع هنباو

 ناو/

 ىبا نم عايس هل ديلولا ونا ىماذجلا ليعاتسا نب ىلع نب ليعامسا
 هفرعا ال امهريغو غابدلا نب ديلولا ىباؤ ليمن نب رفعج ىبا عم ىلع

 ىلع ىبا نس ريثك عامس اصيا يدفلا نب ميهاربا نب ليعامسالو

 مهرداب ىل ملع ال ذا مركذل ُهّجو 31 للا دبعو رثفلا هّيوخال كلذكو

 ااا لرطلا#) ل راجنال لاحسال لوصألل د: نئييسلا "تيضقن ول

 « لوهجمماو مولعملا نيب ىرواصعلا

 دارفالا ىثو

3 

 ةيليبشا لهأ نم ظعاولا ىلاعملا وبا قسوي نب ىبحي نب سيردا

 ىذمرتلا عماج كلذ لبق عمسو 801 ةناسا ا ىلع ىبآ نم عمس
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 ترخاتو م91 ةنس ىن ةيليبشاب فزوهلا رمع نب نسحلا مساقلا ىبا ند

 ناكو هزمإ ةغس ةبطرقب ىبرعلا نب رحب ىبا نم اضيا عمْسُق هثافو

 هي سابلا عقتشيف ريكنعلاو ظعولل دالبلا 5 لوجتي

 ايناو الجر نوسمخو ةينامث هيف نم دادعو فلال نفرح ىصقنا

 ىهو ةلمئاشُم مهنم نيعبرا وحتن ىلع ةلمكتلاب اذه عمو مهيلع ثهتذو

 كلانه مدع نم اه كدجوي دقو هد هللا 0 داهتجالا ئوغدل ذاهشالا ند

 مهلا لأ فلالا دعب امه ىف نسسيلو كلذ كلغف ادمعف لافغا الو

 نب ىقابلا رفغ مهللا رثكم الو ةاورلا الوه نم قورعش

 عضاوم ىف. ثبثُم عامس ريغتشب نب ديعس نب ىبعي
 نع نيجراخلا كح هيححم ىلع ىببا لوصا نم

 ميجا فرح

 رفعج ةمسأ نم

05 
 احلا نباب ىورعملا نسحلا وب ىرفاعتلا دمحا نب ميهاربا نب (رفعجإ
 ىبا نم عمس دقو ءابدالا اسور ىو ةدادع ةقرول لها ند نينرازولا 0

 ىبا هنبالو هلبق ىفوتو عؤع ةئس ى ميعن ىبال نيلعتملا ةضاير ىلع

 هبأب ىف روكذم وهو هنم اضيا عامس رفعج نب نمحرلا دبع دمحم

 عادبالاب صاصتخا هل ناكو اذه رفعجل انباححصا ضعب ىئدشناو

 ناويد ىف تايبالا هذه دجا ملو عاجمسالا فصرو ىفاوقلا مظن ١

 ةرهغو نايقعلا ديدلف' (تاتك) ف. هل١تدبث ناو ةرعش



 فب (861. 18 ». 18 .)

 هيدل ام عنمب وهو ساحمملا تلط نمل ابجع

 هيدي طسبي مل دجمملا ىف هلاما طسابلو
 هيلا برط نم جاترا وا فيضلا بحا ال مل

 هيلع ندمحيو ىدنع هقزر لكاب فيصلاو
1 

 نم لاثغ نباب فورعللا مكمعلاو ودا ميهاربا ب ىبحي نب رفعج

 فصقخ» نوروخ نبا ىلاوع هنم عمسو ةيسرمب ىلع ابا ىنل ةيناد لها
 لل نم ةياور هلو ةتاعمسأ نم .اهريغ ىلع ىقا مل ه.ه ةنس ةدعقلا ىذ

 ارا ابرو بدالك هيلع بلغو زايبلا نب نيسعلا ىباو ىرقملا دواد

 هيَحر ةانيقل هطخب هتارقو ىبطاشلا نيفس نب دمحم وبإ لاق ةيبرعلا
 ىلع ىرفلا ىرفي اًيذوحا اهيف ناكو ةرضاحتم اندهاشو هنم انعمسو هللا

 ىثوثو لاق هنع سانلا رفنت هقلُخ ى ةساكشو هنم 0 ردص فيض

 يب نيروصحم اهتفح نيس ةيطاش نايعأ نم ىقرت نم ى هللا همحر
 ضارقنا دنع نيينوتمللا نم اهب ناك نم ىلع 000 لوزن دم

 رخص ىف ىفوث هنا دايع نب رمع وبا ىكحو ةز*9 ماع سلدن الاب مهتلود

 نميلس عهبرلا وبا ايثدح هزم لوح رخا عضوم ىف لاقو نيعبرا ةنس

 نب ديححم وبا ان الاق ةزاجا ده نب ده ىسيع وباو ةارق ىسوم ىبا

 ركب وبا انو الاق ىلع ىبا نع نيرخا ىف مكحلا وبا(*) ان نيفس

 ”000 ]3 لاق اعامس ىلع. ىبا نع ببئاكلا دهت نب نمحرلا دبغ
 كاملا دبع مساقلا ىبا ىلع ىرف لاق اظفل لّدعملا نسعلا نب دمحإا

 مكربخا ناذاش نب ىلع ىبا ىلعو نارشب ىنب) هللا دبع نب د نبا

 نب دمحدا ان ناطقلا دايز ند (مللا دبع نب دمحم نب دمحا لهس وبا
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 نب ملاس نع روصنم نع شايع نب ركب وبا اف ىدراطُعلا راّبجلا دبع

 ملعص ىبنلا هك ىبارعا اج لاق كلام نب سلا نغ دفحلا ىبآ
 ىذلاو ال لاق ابل ثددعا اذ امو لاق ةعاسلا ىثس هللا لوسر اي لاقف

 بحأ اونا ب مايص الو ةالص ريبك نم أهل ثددعا ام هديب ىسفت

 ثيدح مهبجعي ناكف لاق تببحا نس عم ثناف لاق هلوسزو هللا

 هجرخا نوربخ نبا (وه) لصفلا وبا لاق نارشب نبا ظفل ىبارعالل

 ندأو نايثع نع ملسم هجرخأو روصنم' نع رد رج نع نيثع نع ىراخبلا

 <« ىراخبلاو ملسم نم ةعيس انخيش ناكف روصغم نع ريرج نع ةيوهار

 دارفالا ىفو

1 

 هلصا ىدنعو ىلع ابا عمس نسحلا وبإ ىراصنالا دمعتم نب رباج
 قى تباث همساو ىفطقر ادلل ىلاتخملاو ىلثوملا باتك نم هطخ

 ه.5 ةنس ةجسجلا ىذ ىن ةيرلاب ىطاشرلا دمحم ىبا ةارقب نيعماسلا

 هلع ىورق ناسملت لخد م ندحرلا دجح رضخل أ ورمع ىببا دهيقتو

 هفقو هنأ ىكدو ةقعلاب هفصوو قا دبع نب هللا دبع وبا اهبيضاق اهي

 هزاجاو لاق عامسلاب هل ىلع ىبا طخ هيلعو ملسم باتك نم ةلصإ ىلع

 نك ا نا بكور كاد بيس اع ةراجا
 روفضع نب هللا دبع نب ركد ىبا نب ىبحي ايركز وبا انثدح

 7 قا دبع نب ديه هللا دبع وبأ 58 ناسا نم ةبتاكس ىردبعلا

 نيسحلا) ىلع وبا ان ىراضفال ديحم ْنِب 0 نسحلا وبا ان نمياس

 ى عمسا اناو ىضاقلا باطخغلا ىبا ىلع ىرقو ىفدصلا (ده ىبا

 انا ىلع ىبا نع اعامس ىضاقلا ةداعس نب هللا دبع ىببا نع ٠69 ةئش



 : اي (861. 18+. 19 .)

 لاق ىورهلا رذ ىبا نع ةزاجا ىرذعلا سابعلا وباو ىجابلا ديلولا وبا

 ميركلا دبغ 3 وبا انا ذادغبب هيلع ةارق ىكلاملا روصنم ونا ائاو

 دمح» نب ىلع ان ىنطقرادلا نسحلا و ودا ان الاق ىلماحتلا دهم نبا

 ىومال ديعس نب ىبحي ان راطعلا ىبح# وبا اذ ناربم نب ىبحي نبا
 | ١١ اله هع نع ةينخ ىباا نع نمياس نب دج :نع جايمحلا ان
 وبث دراطي هل راّجا ىلع وهو ةلْسُم نب دهم دنع اسلاج تنك لاق ةيثح

 ثناو اذه لعفت هللا نعبس ثلقف اهيلا رظني لعجسف لاح ضلا ثفب

 ىققلا اذا لوقي علعص هللا لوسر تعمس لاقف ملعص هللا لوسر بحاص
  اهيلا رظني نا ساب الف ةارمإ ةبظخ ىرما بلق ىن هللا

 ءاحلا نرح

 نسح ةيسا نم

1 

 نرعيو ةتبس لها نس ىوحالا ىلع وبا قيرط نب ىلع نب نسحلا

 نب هللا دبع ىدأو نوداملا ند جاج ده ىبأ 58 عابس هل ىترهاتلاب

 عمسو  مهربغو ةفامحم ىبا نب ده ىناو لهس نب عبصالا ىباو نودعس

 *« هنع ىورو ضايع

1 

 هل ىلع وبا ىقلاملا قمازجلا ى كت نب دمحم نب ميهاربا نب نسح

 ةيشرذب ىلع ىلبا نم عمسو .ةبطرقب هيفل باتع[#) نب 'دمح قبا'نغ ةياور
 ةرشع سخخ ةحس ةبردنكسالاب ةذع ذخاف اعامج لحر م هديك ةكسن ف
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 ةيسا نإ ثيث ام دنع نتلكو نع همي راك ى. ركاسع نبا ىكح مطول

 ىف كلذ كركذ دقر زك نم نيتفلاو ءالاك قلاطيس اذا
 ةيوارلا انثدح ىعمج نم ىلتخملاو فلتولا ن فستعملا ةياده باثك

 نيرخا ى ىناسيلت ليزن ىبيجتلا نيدرلا دبع نب ده هللا دبع وبا
 انابنا لاق ىخونتلاب ىرعيو ىبيغخللا ملسُم نك ديجا ينلاط لا

 ىبضاقلا ىلع تارق لاق ىماذجلا ىقت نب ميهردا نب نسح ىلع وبا

 لاق ىلع ىبا نع دحاو ريغ ىنثدحو ىبيجتلا لاق ىفدصلا ىلع ىبا

 ىخابلا ىميمتلا رهاط نب هللا دبع مساقلا 0 مامالك نعرتارق

 ثرحعلا نب دهم نب دمحا ركب وبا ماسالا انا اجاح اهمدق دادغبب

 نبا ان نايح نب رفعج نب دمححم نب هللا دبع انا هيقفلا ىناهبصالا

 لاق ريُبَج نب لاصف ان دابع نب تولاط اف هللا دبع نب دمحم ةدسر

 ادبع هللا رتسي ال معلص هللا لوسر لاق لوقي ىلهابلا ةماما ابا تعيس

 جيشلا انا رهاط نبا كل هبو *« ماقملا دنع هيلع هللا رتس الل ايثدلا ن

 دهم لهس وبا مامال انا ىكزلا رفعج نب دمحا نب ده ناسح وبا

 يريدال ىفوكلا دمحا نب ريثك دج وبا افا ىكجولصلا سيلس 1|
 ثعبس لاق دامح نب ديلولا نع نافع نب ىلع نب دمح» ان دادغبب

 ةفينح ايا تعمس لوقي. سوي ابا تعمس لوقي دايز نب :نسعلا
 « ةنايد تراصف ةورس اهتكرتف ةلاذذ ىصاعملا ثيار لوقي

| 1 

 نباب ىفورعملا ىلع وبا لهس ىبا نب هللا دبع نب ميهردأ نب نسح

 نبا نم ةبطرقب عمس ناسملت نم هلصاو ساف ةنيدم لبزن نوكفر

 فيلات هلو رقعج ىبا نب دمح» ىباو ىلع ىبا نم ةيسومبو باتع
10 
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 مساقلا وبا هلاق ةورع ماع رطفلا ديع ةليل سافب قفوتو نسح ىارلا ف

 * دنع قفقورو موجاملا نبا

 و

 ىلوو ةتبس ىتكاس نس ىلع وبا ىنشخلا ليس نب ىلع نب نسحلا

 ىباك ةلج نع ةداور هلو ىلع ىبا نس رس ةيسرمب عييس اهب ةبطخلاو اضقلا

 مهربغو ىدسالا رحب ىباو دهلت ىبا نب نارعع ى باو يباتع ند دهم

 لدعلا قسوي نب ديحا رفعج وبا ان ةيايسيخو نيتسلا دودح ىر ىفوتو
 نب هللا دبع نب دهن ركب وبا ىضاقلا اف لاق ةيسلبب هيلع ىتارقب

 ند ىلع وبا ان ةطانرغب عميسأ اناو هيلع ىرشق أميف ىرذلا نونمز ىبا

 1 ند مساقلا ودا ئ ىفدصلا ةركس نب خلع مآ 15 ىنشخلا| 0

 اولاق ةرجدغو ىروباسينلا ىرقلملا هللإ دبع نب دمحم رك ونا انإ ىهيمتلا

 اف ىذمرتلا ىسيع وبا ان بهلك نب مثيلا ان ىتازخلا مساقلا وبا انا

 دبع ىبدا ([) نب ةعيبر نع سنا ند كلاس نع ديعس نب ةبيتق هاجر وبا

 دعجلاب اكو مدالاب اكو قهمالا ضيب الاب كو ريصقلاب الو نيابلا ليوطلاب

 رشع ةكمب ماقاف ةنس نيعدرا سار ىلع هللا هثعب طبسلاب الو ططقلا

 سيلو ةدس نيتس سار ىلع هللا ةافوتف نيئس رشع ةئيدملابو(*) نيئس

 ال0 لوح دقف الو ىلع ىباب لاضتالل وه ابنا تاتو رفكال ىف

 ىبا ط#+ نييعتمللا ةضاير باتك ىلع ىبا ىلع ةعامس ثدار (4)
 ه.ا/ ةئس مظعلا ناضمر رهش ين هللا دبع ىببا هيخأل هتزاجإو ىندصلا ىلع



 0 (م81.19)

 نع نامرق نبا نع هيلع ىقارقب بجاو نب باطخلا وبا ثيدععاا

 ىبح نب هللا .دهبع نع ىسيع ىبا نع هللا دبع نب سئوي نع جرذ نبا

 ليامشلا باتك تارقو ىلع ىبا نع هتيور ىناكك كلاس نع هيدا نع
 ركب ىبا نع روكذملا باطخلا ىبا ىلع نّيترم هتعيسو ةرم ىنمرثلل

 ةارق ىليل ىبا نب ركب ىباو ةداعس نب هللا دبع ىباو ةرافذ نبا

 هللا دبع وبا هب _ىيفتدحو مهعيدج# اعامس ىلع ىبا نع مهعثالت مهيلع

 نم اباوبا الك هيلع اعامس رمعيلا ىرقيلا ةداعس نب زيزعلا دبع نب ده
 ىلع ىبنا نع اعامس ىرقملا ديعس نب هللا دبع ىبا نع ىل اهزاجا ةرخا

 ىبا نع ةارق ىماطسبلا دمح» نب ريع عاجعش ىبا نعو هلثي اعامس

 اذهو ىعازخلا مساقلا ىبا نع ىليلخلا روصغم ىبا نب دمحا مساقلا

 ناكم عوذلا اذه طسبلو ىلع ىبا عم هعمس ديعس نبأ ناكف ىلعا دانسالا

 مساقلا وبا انا ىملسلا فسوي نب دمحا سابعلا وبا انثدح رخا

 وبا ان ىنشخلا ىلع نب نسعلا ىلعوبا ان ىدزالا ىسيع نب مهحرلا دبع
 لضفلا وبا انا ةيسرمب عيسا اناو هيلع ةارق ىندصلا ده نب نيسح ىلع

 دمحأ ميهعن وبا انا مالسلا ةخيدمب هيلع ةارق نسعلا نب دمحا نب ديح

 نب ديعم ان ::نوزه نب: شومان نوره ند نلعاان ظفاحلا هللا ك0

 نب سنا نا ىمع ةمامث ىنثدح ىقثملا نب هللا دبع ان .رابجلا دبع

 ملسمو ىراصنالا قفتا ىسوم لاق بانكلاب ملعلا اوديق هبل لاق قِلاج

 نييلس نب كيفن دع فقرر“ نسكأ لزق نم ذه ىلع د مههربا نبا

 يب هعقر 3 ال :كثنيدحت اًذهو اعوفوم) ٌقدونا هلع ان

11 
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 ق3 خيصأ نب ده نب نع نب غبصأ نب ىسيع نسحعلا مآ ند نسحلا
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 ىبا ثدب هّمو ةبطرق لها نم ىضانلا نباب ىفورعلا ديلولا وبا ىدزالل
 ىورو ةهابنلا ىف ناقيرع هافرطف بادع نب ده نب زيزعلا دبع مساقلا

 ' ظعاوملا ن رهبكلا هبامكو ةنوكملا همم عيمس ةمأ مع باتع نب دهن ىبا نع

 وبا هيلا بتكو ىدسالا رد ىبا نع اضيا ىورو رودصلا افشب مجرتملا

 ىلوو اهبلا لقتنا دق ناكو هم. ةغس مرملا ىف ةيليبشاب ىفوتو ىلع

 ةدلوسو ةريغل ابواثم :سبدعلا بوسنملا قيتعلا اهعماجب ةبظخلاو ةالصلا

 عهبرلا ىبا نب دواد نيبلس وبا انثدح ةيايسيخو ثالث وا نيناثا ةنس

 ديلولا وبا ان الاق ىبلكلا نسعلا نب رمع باطخلا وباو ىثرالا

 بتك ىفدصلا ده نب نيسح ىلع ابا نأ ىدزالا ىسيع نب نسعلا
 ىللع نب ده ركب وبا اف ىورقلا نودعس -نب ده هللا دبع وبا ان لاق ههلا

 سابعلا وبا أن مكاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع ودا اذ ىوطملا

 نفس اف دسا نب ىبحي نب ايركز ىئيحي وبا ان بوقعي نب دج

 نب رغاشلا ىبعال سابعلا ىبا نع رانيد نب ورمع نع ةنييُغ نبا

 لفي ملف فياطلا لها ع ىبخلا رصاح امل لاق ورمع نب هللا دبع

 ملو عجرف وأ نوملسملا لاق ا!دغ هللا اش نا ىنولفاق انا لاق مههخم ايش

 مهل لاقف خارج مهباص امف اودغف لاتقلا ىلع اودغا معمل لاقف ةهعدفب

 مكاعلا لاق معلص ةللا لور ادفخ قلذ ميبجم عاف ادغ ىنولفاق انا (*)

 نيفس نع ةريغو ةبْيُش ىبا نب ركب 0 سهلا ىف ماس ها

 وربع نب هللا دبع نع هب ثدح ادحا ملعا ال قاف ممجحص بيرغ وهر

 الو رغيد نب ورمع ريغ هنع الو عورف نب بياسلا سابعلا ىبا رهغ
 وبا انا ىلع ىبا.كل هبو يح بيرض هج ةئييع نب نيفس ريغ هنع

 دادغبب هيلع ةارق ىقرافلا ىملسلا روصنم نب جرفلا نب دمع“ ميانغلا
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 سابعلا نب ده رمع وبا اف ىرذوجلا ىلغ نب نسعلا دمح# وبا انا
 نباتك نم ةيح با نب: مساقلا ىبا ىلع ىرق لاق اظفل ةيوهح نبا

 رمع' نب دمحم أن ىهجافلا عاجحش نب ده هللا دبع وبا اف عمسأ 4.

 ركب ىبا ىب'دللا دبع نع لاجرلا ىبا نب كلام ىنثدح ىدقاولا

 اود دوق ذب معلص هللا لوسر ماقا لاق ريعس نب ةرايع نع مزح ىبا

 سيخ اوناكو اهنورخ# اروزج ةيام لك ىف مسقو ربخلا سسحعفي ةلهلو

 ةئدديلا نع معاص هللا لوسر فل :ساو اولاق ةيايعبس اوناك لاقيو ةيأم

 نوسرح» هوق نم ةيام ثالث ىنب ةدابع نب دعس ماقاو مىوتكم ما نبا

 معلص' ىف ا نا ل معلص ىبنلا عجر ىتح لايل سيخ ةنيددلا

 ىلع دعس نب سيف سانلا د ناكو درق ىذل ردازج رشغدو ريث لايحاب

 ىبنلا كل رمتلاو ززجتلا برق ىنذلا وه ناكو دولا هل لاقي هل سرف

 نيدهاجملا ىوقو اسراف كوبا كثعب سيق اي معلص هللا لوسر لاقف معلص

 هللا لوس لاق م دعس لاو ادعس مخرا ميلا و دعلا نم ةنيدملا سردو

 هللا لوفر ام تلاقف جرزخلا تياكتف ةدانع نب دعس :نملا7 معن معلص

 ىف نولمع#و لحسإ نا نومعطي اوناك انديس نباو اندبسو انتيب وه

 ةريشُعلا نع نولمجتو ةبيانلا ىف نوطعيو فيسلا نورقيو لكلا
 اذا ةيلهاجلا ىف مهرايخ مالسالا ا ناعلا زايخ معلص ىبغلا لاقف

 ' « نيدلا ىف اوهقو

 نيسح ةمسأ نم

 ل17

 نيثدححدملا سيئر ىلع ودا ىئاسغلا دمحا نب دمحم نب نيسح

 نم هلصاو ةئثفلا ىنر اهيلا لقثنا هابا نال ىنايجلاب فرغيو ةبطرقب



 دزه "ل الا + ارب 70

 1 1 ية 3

761. 20 1. 20.( 

 ٠ 07 5 دارفنا نأ معلا لوا نإ ضايع ىضاقلا ىكح ءارهزلا

 ديلكح ةافو دعب ال نكي مل سلدنالاب ثيدحلا 5 ةمامالاب ىفدصلا

 ساغلا طبضاو ةبطرقب نيدنسملا رخا اذه ىناسغلا ىلع ىبا هيمسو

 لبق ةزاجكسا هخويش دحا وهو هسلجم صغو هيلا نولحارلا رثكف باتكلا

 ىفوتو احتدتف هنع ؤه ذخإو هتياور عهيج هل زاجاف قرشيلا لل ةرفس

 يلا موي نفدو م98 ةنس نابعش نم ثلخ ةرشع ىتنثال ةعمجلا ةليل

 قع ضايع ةقفاوو ةلصلا ى لاوكشب نبا لوق اذ» صبرلا ةربقمب

 مجرما هجمافرب ىفو ةلهل الو موي ركذ نود ةنسلا نم نابعش ىف هتافو

 نب رفعج وبا لاقو 5 انلا نم امهو هبسحاو اذه فلاخي انم ينعاد

 دهقتو نامث ةنس نا نم نولخ رشعل سييخلا موي ىثوت شدابلا

 ىفوت هنا ليهملا ديبقثت نم لاصخلا ىبا نب هللا دبع ىبا ةخحسن ى

 ةعيرشلا ىفو ضبرلاب ةديجعلا ةليل نذدو اذه دعب هللا دبع ىبب دأ طغبو

 ىباو دهن ىبا هخنأو باتع نب ل ىبا نقدس نأ انهو ريغجلا دعب

 نم ةيفاثلا ةءاسلا رخا فر ةدلومو زوقس نب ردد ىباو قزر نب رفعج

 نب ديحم هيحأ دلومو عال ةنس مرححملا نم نولخ سمخل دحالا ةليل

 ندرهش رهغ نّيماعب ىلع ىبا دعب م9 ةنس لاوش ىف راهنلا ةوححض دج
 ىعحض ءاعبرالا موي نثدو راهنلا فصن اثالثلا مو ةطانرغب ىفوتو

 ىلع 37 9 دل ةداور اك و معالا/ ةيحتتا رخالا عهبرل 7 ا ةرشع كالثا

 ردو ةءاجمف ى 0 قي) ىف نب هللا دبع وبأ ايهبا ناح

 ةليل ةبطرقب 0 عماج 45 اب ىقرشلا بابلا ىلع برغلملا ةالصا لي

 2 6 1 ةكو 14 51 ندا
 0 ضبرلا ةربقدب دو عوز هلم ناضمر نمد نس رشعو عبس نيدالا
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 ىلع ودأ هدأ ىلوتو نيونايثلا ىلع فبين 2 رصعلا ةالصإ نين الآ

 ةفيلات نمض أممو 0 ةكدديد هيخأ ىلع ىلص اضدا و»و هيلع ةالصلا

 نب ركب ىبا رب عيزات ند هجرخو لكشملا زييمتو لمعُملا دييقتب مجرتملا
 ركب : ىدا نب 0 0 رفشالا ده نب نسا انإ بيطغلا ثراث

 ك2كريعيشس لوقب ىركقملا رفع نب ده نب دمدأ وردع انآ لريومس لاق ظفاحلا

 دلاخ رهمالا ثعب لوقي ركسع نب ليلخ نب ريم نب ركب ديعس ابا

 ىراخبلا ىنعي ليعمسا نب دهم لل ىزامكت ىلاو ىلهذلا دمحا نبا

 5 لاقف 47 عمسال امهريغو رب راعلاو عماجلا باتك 5 لمحا ل

 ب

 هلم ىش ذل لل داك راف ملعلا لذا ال انا هلوسرل ليعمسا نبا

 تناف اذه كيجدعي مل نأو ىراد ىف وا دجتسملا ىف رضحاف ةجاح

 16 ةيبقلا 0 هللا دنع ردع 1 نوكيل س اجلا نم ىنعثماف ناطاس

 ماجنب ىجلا ديتكف ىلع نع ليس نم معلص ىبنلا لوقل ملعلا متكا ال

 لْيظ ىناسغلا لاق مث اذ ينم 0 بيس ناكف لاق ران ىن لم

 0 نم ل نع انركذ م 00 نبك .ححصأأ فق ةديناسا ركذ

 اذه اغل زاجاو لاق ىفدصلا ليجد م نب نيسح ىلع ودا هيندافإ ذادخي

 ا ضدأ ركذو بيطغلا ركتفو ىبأ نع ىجابلا ديلولا ا را

 ىنثدح دقو ل هع تافخلا نبأ وهو ديعس نب كرابدلا 39 هزاجا هنأ

 نم عبر ىرهش دحا ىف ىدلومو ىلع ىوبا نع هثذخا ىناكف هنع ٠

 نم ةفارصتا دعب ىناسغلا لل ىفدصلا باتك نم لصف اذهو هو ةنس

 هيحر ملاس نب عهبرلا وبا هيندافا اهنع هباجا ايشا نع هلاس دقو هتلحر



 ادلب (761. 207. 21 .)

 ْ ه1 زاد لا ثيداحالا ركذي(ةزهزدخل «دصقف اهبف ةدصقو ىنطقرادلا

 ا هبسن امبرو هليلعت :نكمل ام: لاقيو ةيفالحلا بسك ىن اهققلا اهب
 هتار5 بوبس رهغ باتكلاو هللا همحر ىعفاشلا بهذمل بصعتلا ىلا

 مرجلا ف : برقي وهو اءرَج نيعبرا ى ةدنع ناكو نوريخ نبا ىلع

 ىنطقرادلا ط» ازجا هنم نوروخ نبا دنع ناكو ىذمرتلا باتك نم

 دجو اهبرف ءازجالا كلت يرخةسا ءىش باتكلا نس(*) لكشا اذا ناكف

 اهرسا ىل هجتي مل اهضعبا لع تيلع عضاوم ةحسنلا اأو ايف ءالتخا هيف

 نآل هب تثدح ام ىرايتخا لل رسال ناك ولو ةينادب ىلع ىرق دقو

 ٌتبتك اذا ةريغ وا ا 1 اءدتقا ةبيرغ هثيداحا س اريثك

 ىاقربلا نع ىكحي نوربخ نبا ناكو شيفف تثدح اذاو شمقف
 ايلع هنم اوجرختسال اباححصا 0 هللا قفو ول لوقي ناك هنا

 <« اريثك

 كم

 ىرقملا ىراصنالا بيرع نب ىلع نب نيسح نب دهم نب نيسح
 اريثك هبع ذخاو اليوط ىلع ابا بحمص ةشوطرط لها ند ىلءوبا
 7 رداط وهال تاارقلا ىف. ريئكسملا عم هيلع ةارق اطوملا كلذ نم

 عماجو ملسمو ىراخبلا قل 2 سو ةهنمضيب هيلع نارقلا ارقو راوس

 دبعل ةبسنلا هبكَشمو ىنطقرادللو دواد ىبال ننسلاو هل ليامشلاو ىذسرنلا

 كلذ ريغو ىملسلل ةبحمصلا بداو ميعت ىبال نييلعتملا ةضايرو ىنغلا

 رازبلا دخسم نم اضعب هءال ةنس ى غابدلا نب ديلولا ىبا ةارقب عمسو

 نب دمحم ىبا نم ةزاجاو ىبرعلا نب ركب ىبا نع ةياور اضيا هلو

 ةالصلا هب ىلوو ةيرملا عماجمب ارقاو امداوسو ىدسالا رح ىباو بانع
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 بلغت ىدي نيبو ناين نيعبر الا لبق اهنم 20 نأ 0 ةبطخلاو

 اهعماجسي ةبطخلاو ةالصلا“ ىلوو اهب ارقاو ةيسرم نطوتساف اهيلع مورا

 وباو اعاهس بجاو نب تاطغلا وبا انثدح ما ةغش ىفوتو كلذك

 ىفدصلا ىلع وبا ان بيرع نب ىلءوبا اذ الاق ةزاجا نوبلغ نب ده
 نب هللا دبع دمحتم وبا ان ىجابلا ديلولا وبا ان عمسا اناو هيلع ةارق

 ةريج ىبا نب ركب وبا ىنابناو فينج نب ىسيع ىسوم وبا ان.ديلولا

 نب ركب وبا اذ الاق نموملا دبع نبا انا ىرينلا رمع ىبا نع هيبأ نع

 سيردا نبا انا ءالعلا نب ده ان ثعشالا نب نييلس دواد وبا ان ةساد

 لاق ةدابع نب دعس نع ذثاف نب ىسيع نع دايز ىبا نس ديزي نع

 هللا ىقل الك هاسني م نارقلا ارقي ىرما نم اس ملص هللا لوسر لاق

 اعامس ىلع وبا ان بيرع نبا اف نوبل نبا انثدح مذجا ةييقلا مد

 نيدرلا دبع وبا انا ىرهوجلا رثفلا وبا انا ىقابلا دبع نس ركب وبا انا

 دا ىندشنا لاق ىسوسرطلا ىسوم نب ىلع ىندشنا لاق ىروباسينلا

 هسفنل نادمح نب ديعس نب ثرحلا سارف
 ما ءاخالاب كخم قثاو ىنال تينج ذإ كذخاوا م

 () سبق ريغ قيدصلا حمبقو ليمُج ريغ وُدعلا ليمجتف
 ل

 فاك كس نم

15 

 نب دمعم نب فلخ نب نميلس نب فلخ نب نب د ديم نب فلخ

11 
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 ركحب وبا هنباو وه عمس مساقلا وبا اهيضاقو ةلويروا لها نم نزف

 عمس دقو ةلماك ةيانعو ةعساو ةياور امبلو هنع ارثكاو ىلع يبا نم

 زاجاو ىبرعلا نب ركب ىباو ريغتشب نب رفعج ىبا نم اذه فلخ
 وباو دشر نب ديلولا وباو باتع نب ده وباو ينالوخلا هللا دبع وبا هل

 ' مهرهغو ىسويلطبلا دهن وباو ثيغم نب نسحلا داو فيرط ىب ديلولا

 نب(*) وسوب رمع ىبا نع تثدح(|)0087 ةنس ىلوالت ىدامج ىر ىقوقو

 مساقلا ودا انا الاق ريع ىبا نب دج هللا دبع ىبا هغباو داَيُع نب هللا دبع

 ' للا ةاوقب ةيلع اعامس ىنفدصلا ىلع وبا انا :نوحتاق نب ده نب تفلخ
 ىدهس ىب رمع وبا انا نسل | نب مصاع نيسحعلا وبا انإ هللا همحر

 رهاط ان بيضغلا راطعلا دلخم نب دمحم هللا دبع وبا انا ىسرافلا

 نبا ىنعي ميهاربا ىنربخا ىبا ىنثدح ىليالل رازن نب دلاخ نبا

 لاق لاق ردع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم ىنثدح لاق نامّيط

 بيغي ىتح نيدلاعلا برل ةميقلا موي سائلا موقي ملص هللا لوتنر

 نب باظخلا وبإ يثدح دقو هيئثذا فاصنا ل همعحشر ى مكدحا

 ىببا نع ىضاقلا ةداعس نب هللا دبع وبا ينثدح لاق هيلع ةارق بجاو

 « هلثمد ىلع
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 مساقلإ وبا ىراصنالا لاوكشب نب دوم نب كلملا دبع نب فلك

 نس وهو ركب وبا هدلوو نه ةنس ىفوت هتينغ ىف ضايع لاق ط (|)

 ليقو ةلصلا « ةرظنا * ةدامسيخو ةرشع عبس وأ ةرشع عسن ةناس هخايشأ

 * 40107 ةنئس ركب وب ىفوت

 ااا



 كاذب
0 

 مي مقلم ا ل

 ب ةخريش ةيمستو هيانبا ةيفرث نم ةلمكتلا ن ىخيراتلا دنسملا ظفاحلا

 ةجلا ىذ ىف.ةاور ام ةزاجاب ىلع وبا هيلا بتكو ةثداعا نع قلغا

 قنوثو هقلإ مل نيم انخويش نس انيلا تيداك نم لجأ وهو لاق تأ ةكس

 ةيسنلبب هللا طوخ نب نميلس وبا ىصاقلا انثدح هاله ةنس ناضمر ىف

 ظفاحلا ماما ىضاقلا انا ةبطرقب لاوكشأب نب مساقلا وبا ظفاحلا افا

 ديلولا ىبا انام ىلع هثارقو ةيسروس ند يحل ةظدعد 0 هداك ف

 نب هللا قزر ده وبا ماسالا ريشا انإ لاق هنع عابدلا (نبا) ىنعي

 لكع نسحلا وبا أنا دادخب نم بئارملا بايد هيلع ةارذ باهوأا دبع

 تثرعمس لاق هيقفلا دهن نب ده ند هللا دبع ف ىلا بص الأ رفظملا نبا :

 ىراخبلا ليعامسا نب ده تعيس لوقي ىلماحتلا ليعنسا نب نيسحلا
 بهذ اذاف مهخوبش سانلا امنا لوقب لبتح نب دمحا ثعمس لوقي

 مجيدعم ى ربخلا اذه لاوكشب نبا ركذ .- شيعلا نس عمف حووشلا

 نب نيسحلا ىَبا ىلع هتارقو نميلس ىبا نع هتبتك ىنلا هتخيشم

 دبع ىبا عمشلا ىلع تارق لاق ىلءويإ اناو لاق هنع ايهالك مساق

 دبع نب ميهاربا انا تلصلا نب نسحلا وبا مكربخا دمحا نب كلام هللا
 نب دمصلا دبع نع دمع» نب ميهاربا ىيع: ان ىبنإ ان ىمشاهلا ديصلا

 معلص هللا لوسر لاق لاق ةدج نع هيدإ نع سابع نب هللا دبع نب ىلع

 وبا لاق ملظلا مهب عقدبو قوفلا مهب جرس هللا ناف دوهشلا اومركا

 باطخلا وبا اف هجولا اذه نم الت هبثكت مل بدرغ نسح ثيدح اذه ىلع

 دبع نب فلخ مسأقلا وبا ان هيلع ىتارقب ىضاقلا دمحس نب دمحا

 ىثدصلا دهم نب نيسح ىلع وبا ىضاقلا مامالا افا هيلع تارق قليلا
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 هللا دبع ان دواذ نب 0 ف نر ادمحا نب نيم ا نبا

 هللا لوس لاق لاق ريع نبأ نع عفان نع نلعب ان ىسينتلا نسوب نبا

 نقلام ثبييده بيارغ نم اذهو ءافش ميركلا ماعطو اد ليلا ماعط معلم

 برغللاب ةاضقلا ىضاق انثدح هللا ةيحر كغ وبا هثدهع نم اردت دقو

 ابا نأ كلملا دبع ىن د فلخ مساقلا و هدأ ان دد زد نب دمدأ مساقلا ودا

 يفيفغ نب ريع وبا انابنا ىرذعلا سابعلا ىبا نع هيلا بنك ىلع
 نب ىلع نسعلا ىبا طخ تارقو ذياع نب 0 ىببا نع (*)

لع ىكما لاق ةئع ىرغملا دواد ىبا نع ء لكم ىنب در
 ابا ىنعي اني

 ىلع ىنسحلا وبا انذشنا لاق ذياع نبا اندشنا لاق ىضرفلا نب ديلولا

 ىضاقلا ىلماحتملا ليعيسا نب نيسحلا ىندشنا لاق قارولا دمحا نبا

 حاجصلا نب دمهعس نب نسحعلا قارفعزلا ىندشنا لاق ذادغب ىضاق

 هسفنل

 لذلاب ءرملا اهلان دق ةزع مكو ةزع بسكال ىوُْما نمل لِذا

 لضولا ىلع مالسلا([) رقاع هل اليلذ نكت علو ازيزع((]ىوخا نم ناك اذا

 قيكرلا رعشلا اذه لل عمج دقو ىراخبلا حويش دحا اذه ىارغعزلاو

 ىلع وبا هيورد ازجا ةعبرا وهو هب ورعلا هناويدو ثيدحلا ىف مدقتلا

 ساحتلا نب دهت ىبا نع ىرصلا ىعلخلا نسعحلا ىبا ىضاقلا نع

 بجاو نب باطخلا وبا هينلوانو هنع ىبارعالا نم ديعس ىبا نع
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 نع أ 4 ةارق ةداعس نب هللا دبع ىبا نع هيلع هضعب ندا

 نب رساع ىبا يلع هطخ# روكذملا ىلع ىبا لصا ىن. هتارق مث. اعامس
 ا 0 نع دواد ىبا نع ليذه نبا نع ىضاقلا ءاطعلا ىبا

 (1)ليذه نبال ىلع وبا زاجاو ساسعتلا نبا نع ربلا دبع نب رمع ىباو
 م« هلثمب ورمع ىباو رمع ىبا نع ةيبا نع ةرمج ىبا نبا ىقابناو

 دارفالا 0

> 

 نب زاغ نب ىقب نب) ىلع نب ديعس نب نمدرلا دبع نب ٌرضخلا
 دحا ةيرملا لها نم زاّرقلا نباب ىورعملا ورمع وبا ( ىسيفلا ميهاربا

 ىبا نع أضنا رثكاو هبحدصا ىف نيمدقتملاو ىلع ىبا نع نيرثكملا

 كلذل الها ناكو هنع ذخإو ثدح طورشلا بتكي ناكو ناسغلا ىلع

 انييتدط اعد ةناس ىقوقو ار يثك املع هطل» بسكو هطبضو هتلادعل

 نيرخأ ى ة مهيلا نبا 0 مكحاخلا ديحا نب ده هللا دبع ودا

 ربا انا نمحرلا دبع نب رضخلا 0 انآ ريخ نب ركحم) را

 ةرضحب هللا ةريع عماجلا دجسيلا و :عيسا افإو هيلع ةارق ىفدصلا ىلع

 ىرذعلا سابعلا وباو ىجابلا ديلولا وبا انإ ه.ه ةنس ةجسجلا ىذ ىو ةيرملا

 ىنطقرادلا انا رذ وبا انا الاق امهنع هيبا نع ةرمج ىبا نبا ىنابئاو

 ىدحا ةنس ىف ٌزارخلا ىفوكلا رشب نب ده نب نسحلا مساقلا وبا اذ

 نسا ان ىرُبَحلا مكحلا نب نيسحلا ان ةيام ثالثو دعب نيرون

 متْسَر نب دهم نع ىردبعلا نسحلا نب ىلع اذ ([) ىِبرُعلاا نيسعلا نبا

 هد 1 200 نم سبلو فلوملا طب )1
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 00 لكك هنآ اذ ىبا نع رمعا ىبا ناذاز نع ىبضلا تساصلا يا

 ىنذفرعي مل نمو ىففرع دقف ىنفرع ص سانلا اهباي لاقو ةبعكلا راتساب

 كلف ام لوقب معلص هللا لوسر عيس دحا مكيف له هلوسر قبو هللا

 فياوط ماقف رد ىبا نم قدصا ةجمهل اذ ارضغلا تلظا الو ةاربغلا

 ام هللاو لاقف كلذ ركذب وهو هانعمس دق انا ممللا اولاقف سانلا نم

 هللا فلا ى هه ادبا بنخإ الو معلص هللا ”لوشرب تفرع ذم تيدا

 ىيلقتلا بت تككرات ىلا لوقد معلص هل هللا لوسر "كرييوس دقو ىلعت

 ضال كب اينلا نم .دودمم, لبح هللا باتك رخال نس ربكا امهدحا

 .فيك اورظناف ىتيب لها ىقرثعوا*) مكيدياب ببسو ىلعت هللا ديب ببس

 ىدح اقرتفي ىنل امنا نودع دج لج زع ىهالا ناف مههف نوفلخدت

 ليل ىتما 2ك 3 لها 00 3 0 0 ةدعوسو ا 0 5

 ندروكذملا ةدعو لاذ الو لاد همسا لوا نم ةاورلا اله ىف سهل
 مار شع ةدالث ءامحأاو ءامعلاو ميجلا ةثالثلا فورحلا 3

 ار
0 

 عمس مكحلا وبا ىسرملا ماصع نب ةهما ىبا ىضاقلا ىلوم ديشر

 ايم وهو هةطيب ىذمرتلل ليامشلا بانك ىلع تفقوو ىلع ىبا نس

 نب ل بهوس .نبأ نعو غال وم نع ةياور هلو هذع دحاو نع 2000



 ممل

 ىببا نعو هنع ذخاو غابدلا نب ديلولا ابا بعضو مريقت دي
 ى. هتركذ دقو هللا هيحر ىلاوملا ابجسذ نم ناكو ليذه نب نسعلا

 9 ةملكتلا

 ىازلا فرح
 : ا

 ضصتخاو ىلع ىبا نم عيس ىطاشرلا ده ىبا تنخا نباوهو ةلويروا لقا
 ظ دبع ده ىباو دهلق ىبا نب ناريع ىبا نع ةياور هلو أريثك ةنع |تكو هب
 ةياورلاب (ةيانعلا) لها نم ناكو ايهريغو بيطخغلا تثباث نب نحرلا

 دقو ابرغو اقرش ملعلا بلطو سلدنالاب ثيدحلا عامس ىف لوجمتو

 هب لوطيف ةريع للطي ملو ةاوسو لاوكشد نب مساقلا وبا ةبطرقب :هنع ذخا

 وقس هللا هيحر بجاو نب باطغلا ئبا انكبش دنع ناكو عاتمالا

 داير رفشت ةفرعي ةذياوقو ىلع ىبا تاناور نم اذه ورمع ىبا طخسي

 انربخا هزاز ةخس ى ةدلب ةلودر واب ىثوتو هيلع ةتارقو أريثك هئم 00

 لكيبشالا مساق نب نيسعلا نبا ىلع تارقو هللا طوح نب نميلس وبا

 دمح» نب دايز ورمع وبا اغبحاص انا لاوكشب نب مساقلا ودإ انإ الاق

 ىمضاقلا انا هيلع ىنم ةارق هلا همحر ىبيجتلا نميلس نب دمحا نبا
 دبع دمححم وبإ ان ىديمعلا هللإ دبع ويإ انإ اعامس ىفدصلا ىلع ويإ

 ركب وبا. ان ىزارلا دهم نب مامت ان اظفل ىناتكلا دمحا نب زيزعلا

 دايز طخ نم هللا دعس نب هللا دبع نسا .([)

: 5 

 82 2 كولا

 وه 2

 20 ل ا

 1 ا

+ 

 را يا

 0 ع 4 ال ا ا
 5 ة نا ١

 ويد 0
1 

 د 2 نيا



 دلي (761. 227. 28 .)

 ديدعتم نب ضيفلا نب دم<» نسحلا وبا انا ىىبرلا نميلس نب دق

 ئبا عاب لاق دتلصلا نب راع نن ماشه دهلولا ابا تعيس لاق ىاسفلا

 ىلإ ترس املف يحا) ىزهجو ارانيد نيرشعب هل انين ريصن نب رايع
 اهنع هلسا نا ديرا لياسم ئعمو سنا نب كلام سلجم ثيثا ةنيدنلا

 مهبيجب وهو السك نربانلاو مايق نايلغو كولا ةبه ىف سلاج وهو هتيناف

 كعم ايع لس ثيدحلا باححصا. ضعب ىل لاق سلجتبلا شفنا اهلف

 نايبصلا ىلع انصح لاقف اذكو اذك ى لوقت ام هللا دبع اباي هل تلقف

 ِك ردم مالغ ذيموي اناو ناهبصلا ليه امك ىنلمحتف هلمحا مالغ اب

 لاقف ىكبا تفقوف ةرد ةرشع عبس ىنيملعملا ةرد لثم ةردب ىنب رضف

 ىنا تلقف ةردلا ىنعي هذه كّتْعُجوا 0 ام سنا نب كلام ىل

 0000١ اقكني عايسلابو.هعلب رقت لب جور ةلزنم' عاج با

 هثدحشف بتنكا لاقف

 ىبا ىضاقلا ىلع هتارذ اهنا اذه ماشه كثتاندنخو ىئنباجاف كداتسملا

 نم ىعم ناك امع تلاسو انثيدح رشع ةعبسب ىب

 ىضاقلا نع هب ىبثدحو روكذملا رفسلا نم(*) هتبتكو بجاو نب باطخغلا

 لخديملا وه انه هنم عقو ىذلاو ىلع ىبا نع ةداعس نب هللا دبع ىبا

 امهريغو ىببجتلا هللا دبع وباو ثاع نب رمع وبا هب ىتثدح دقو هيلا

 نسحلا وبا اضيا ىنثدحو لصوملا بيطخ ىسوطلا لضفلا ىبا نع

 ا00 ءااذوبلا رضان نب لسفلا ىبا نع ربعلا ذنسملا ريقملا نبأ
 « هلثمب ىديرعلا

 اع ْ

 ىبا نس عابس هل ةيناد لها نم دج وبا ىضرفلا ده نب نيبزلا
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 باسحلاو سيارفلاب ملع اذ ناكو ملاس نب عيبزلا وبا كلذ ركذ ىلع

 * ()ىرقملا ديعس نب هللا دبع وبإ هنع ذخا

1/0 1 

 وباو ركب وبا ىجاهنصلا روصنلا نب هللا ةيطع نب دانم نب ىواز

 اريثك ىلع ىبا نم عيس ةيناد لها نم طوسقت نباد فورعملا .نسعلا

 ىرابلا 5 راتو ئذمرتلا عماجو ىنطقرادلاو دواد ىبال ننسلا كلذ نمو

 فلقوملاو سلجم هلوا نس هقافو ينطق رادلل فىلت+هملاو فلتوهلاو

 ذيب نيملعتملا ةض ايرو هل ةيشعلا ةرتشم عم ىنغلا دبعل فلتي+دملاو

 دوا» ىبا نم عامس اضيا هلو ةروفوم ةلمج ةروثنملا ازجالا نمو ميعن

 زاجاو باتع نب ده ىبا نم ةبطرقبو بويا نب ٍجاجمحلا ىباو ىرقملا
 ةط20 بتكو هعاهسو ملعلاب اينعم الضاف ايد ناكو ىناشغلا ىلع وبا هل

 تصرقتا ريسيب اذه دعبو هرمو ةئس بجر ىف ىفوثو اربثك الع هتقد ىلع

 ةماسا ركب ىبا نع تثدح مهياغبا نم وه ناكو سلدن الاب نيمثليلا ةلود

 ,ىبا ىلع ىرق :ام هتياور نمو اذه ىواز نع هببا نع دهازلا نميلس نبا
 وبا انخيش هب ىنثدحو 0.48 ةنس ىف ةيسرم نم هلزنمب عيسي وهو ىلع

 ىلع ىبا نع ةارق ةداعس نبا نع عمسا اناو ةارق ىضاقلا باطخلا
 فالعلا دف نب ىلع نب دحاولا دبع مساقلا وبا افا لاق اعامسو ةارف

 نب ليعإمسا ىلع ىبا ىلع ىرق لاق زازبلا دلخ» نب نسحعلا وبا انا

 نب دخت ناورم ىبا ةارقب ىوزهلل نيبيرغلا بانك اضدا عمسو ط ()

 تيار ةياسمكي ةينامث ماع لاوش ىف كلذ هل لمكو ىطسقرسلا قسوي

 ي ةدقتو هنع هللا ىضر هل ماس أمم وهو 0 ىبا لصا رخآ ا نظمت كلذ

19 5-2 
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 ٠ نب مساقلا ان ىدبعلا ل فرع نب نسحلا اق رافصلا دمحم

 لوسر اسقيب لاق كلام نب سنا نع لقْلُق نب راتعخملا نع ىنزللا كلام
 مكئامأ ىنا سائلا اهيا لاقف ةالصلا ثميقا ذا مود تاذ معلص هللا

 ندم مكارا ىناف مكسور عفرب ال و دويجسلاب الو عوكرلاب ىنوقبست الف

 منكحدصل فاران مثيار ول ةديب دهم سفن ىنذلا :مئاو” ىفلخ نمو ىمامأ

 ةنحلا تيار لاق ثيار امو هللا لوسر اي اولاق اريثك متيكبلو اليل

 وبا انا لاق عيسي ودو ىلع ىبا ىلع ىرق ام اضيا هقياور نسو راغلاو
 انا الما سراوفلا ىبا نب دمحا نب دهن ىنفلا وبا ان دهف نب مساقلا

 ىوهع ىندشنا لاق ىديزيلا سابعلا نب ده ان فيس نب ده نب رمع

 ٠ قارولا دومحمل هللا ديبع

 ربتعت ول ربكا ىنغلا بيع رجدزت الب رقفلا بياع اب

 رظعلا كذم 6 نا ىفغلا ىلُع هلْضف نمو رقفلا فرش نم

 رقتفث كب ياكل ال تلقا . رغلا لابتلا صنت كنإ
 " ءاطلا ورح

 رهاط همْسا نم

7“ 

 ةياور هل رقش ةردزج لها نم نسحلا وبا ةريخ نب فلخ نب رهاط

 ىبال نييعتملا ةضاير ىلع ىبا ىلع ارق ىذلا وهو ىرذعلاو ىجابلا نع
 نس ىلع ىبا مدقم قيدتعلا اهعماج دنعو ىرقللا دواد ىبا لزنمب ميعن

 مو| ةنس ةرخالا ىدامج (#*) ردص ةعمجلا موي كلذ نم خرفو قرشملا
 ىلع ىبا رهض ةداعس نب ىسوس ناره وبا جالا ةارقلا هذه رضدو

 نيتنثا ةنس ىن اطوملا هنس اضرا عمس مث امهريغو ىسيع نب سابغلا وباو
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 هينبال ىجابلا ةيصوب ىضاقلا ةعمج نب قحسا وبا ثّدح دقو اهدعب
 ا

 0و

 حلا وبا ىرفاعملا زوفم سس'دمحا نب زوقس نب ةردبح نب رهاط

 قدأ نبأ للذ قا نو اع اما عمس ةبيبخلا اهتاتوتوب ىفو ةبطاش لها نس

 نبا لياوغ نم ىلع ىبا لضا ؛ى :تياكا نه امعاينبو رهاط نم رزفم ركب

 دبع طخدب ةرهغو قيشر نب نسحعحلا تيدح نس اهب لصتا اسمو نورهخ

 ىلع ثفقوو ىددع لصالاو هزات ةنس نم رفص ل ىكف نب .ئذغلا

 هيخأ نع ىور دقو روكذملا ىنغلا دبع ةارقب نييلعتملا ةضايرل اضيا هعايس

 همع هل زاجاو امهريغو رُدكج نب رفعج ىباو ةرديح نتددجح ركذ دا

 ةدلب ةبطافبب اصاقلا يلوو.هتياور 'عيمجل زوفم نب رداط نسحلا ١
 اك مقحم م رحللا ى افورصم قفوتو اهعم رفش ةرفزل ١

 وبا ىضاقلا ان الاق ةارق عالكلا عهبرلا وباو انذا ىرهفلا رماع وبا

 نب دهم ىسيع وبا انثدحو هيبا نع ةرديح نب رداط نب زوفم ركب

 لاق ةرديح نب رداط نسحلا وبا اذ نيفس نبا ان هل ظفللاو مكاملا ده
 انيك مل انراغ انك رورم و ةيطافم ىفدصلا ىلع ىبا ىلع ىرق

 نب نمحرلا دبع ركب ىبا ىلع تارقو عيبرلا وبا لاق عمسا اناو
 سابعلا ىبا ىلع تارق لاق اعامس ىلع نأ نع رواغم نب دمحا

 ان ىفومعلا ميهاربا نب ىلع نسحلا وبا اف ىزارلا ميهاربا نب دمحا

 ودا ان هيلع ةارق هلزنم ىف ىركسشعلا قيشر نب نسعلا ديح» وبا

 1 باع دانج نب ديبع 8 قركلا رفعج نب دمحا نب دهن ءالعلا ]

 نب مساقلا نع ةسيئأ ىبا نب ديز نع ىرزجلا ورمع نب هللا ديبع
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 سارا ةهرب انشع دقل لوقي رمع نب هللإ ديع كعمس لاق نوع

 لزنتو نارقلا لبق نايبالا ىتوي اندحاو
 3 ملعتنف ملص دهن ىلع ةروسلا

 ابك اهنم هدنع فىقن نا :ىغبني امو اهرجازو اهرماو اهسارحو اهلالح

 . .نارقلا مهدحا ىنوي الاجر موهلا ثيار دقل مث موهلا نارقلا متنا نوملعنت

 الو ةرسا َظ ىردب 47 هذيناخ ل ةتحح ن أف نيب ا ارقيف ناميالا لبق

 ىلع وبا لاق لقدلا رثن ةرثنب ةدنع ففقي نا هل ىغبني ام الو ةرجاز

 ليعمسا نب دي رفلا وبا انا ىزارلا ىننعي انخيش لاق هتلقن هطخ نمو

 ىروباسينلا بيبح نب ده نب نسا مساقلا وبا اندشنا لاق ىناغرفلا

 اق ىمشاهلا دمحتم نب عيمسلا دبع ده وبا اندشنا لاق عددوتلا ىف .

 ىزراربكلا اندشنإ

 مدلسلا كيلا لق ا تلق !ةععتو م ىجبلق تعّتو

 مانت ال ةهدعب ىنيع ناف اًذشار فرضنا مونلل 0

 رم

 مارخ مون ملاعلا ىف سيلو ىدقرت نا نّيعاي مرت

 . وردع وبا هدافا ىزرازبخلا رعش ى اذه ريغ دانسا ىلع ىبال مدقن دقو

 3 ملاس نبا

 دارفالا ضو

7 

 | ىبراحسلا ةيطع نب بلاغ نب نمحرلا دبع نب دمحا ىب نكن

 7 , دبع دهم ىبا ىضاقلا مع نبا وهو ةطانرذ لها نم نسعلا
 نعو ىفدصلاو(*) ىناسغلا ىلع ىْوْبا نع ىور نمحرلا دبع نب بلاغ
 صضعب انثدحو هتافو خيرات ى لع فقا مل اسردس اهيقف .ناكو امهرهغ

 5 ةواط ند هللإ دبع ركب ىبا هخبأ ن ع انباححصإ



 70 نفع خو ْ 0 ا نكي اااأللا عا ا ةذدي 221 تميرسا ةيعا !ةنادسا ايما 3 ياو اشم ني و
 اك د م 0 00-0

 9س و 2ع

 ءاظلا 0
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 سسحلا وبدأ ىدارُملا ديحا نب ةيمأ نب دوحأ نب ميهاربا نب رفاظ

 عييسو ةيسرمب ىلع ابا بهدص ةلويروا لها نم ظبارملا نباب فورعملا

 ىدامج ع 0 وهو نوعقف ص ركب ودا ارق اي ةهئع هخداور سو خرم

 دخع 2 ا تححصأ نم ةءامج نع هب هاا تءزع ةئس ىلوالا

 دمحدس ودأ قا لاف عمسأ قو هيلع الارق ىبديزلا سراوفلا وبا انإ لاق

 روصخم نب دمحا ان رافصلا ليعامسا انا ىركسلا ىبحي نب هللا دبع

 ىبا ند ىحكت نع روعم انا ناعئصلا مامه نب قازرلا دبع ئ ىدامرلا

 ىلد معلض هللا لوسر تدار ام لا ةلس مأ نع 2010 ىبا نع رهثك

 ىلص اهلف ايش رهظلا دعب لسُي ملف ةولغشف موق اج ةرم الت طق رصعلا دعب
 دمحأ نب ىبك# ركب ودا هدؤلع نمو نيتعك 3 ىكضف ىديب لفتت رصعلا

 هلو ءارسلل كيكو ةلويروا امض ىلو دقو رفاظ ند ندحدرلا 3ع نبا

 ةياد كك روكذم وهو ىلع ىبا نم ةز ؛اجأ نيحرلا دبع ةدجلو ةداردو ةداور

 نم ةدعو ةركذا نم ناورلا ل س قاكلا فرح ىف شبلو

 ةينايث اذه بقعي ملا نرد ف يل عم ةعبر الا لقورَكلا ةذده قل

 لفرد نم مو رافصلا نب دان 2 ةيكحنلا ىف مهعيمدج لاجر

 ماللا نرخ

8 

 نس نسحلا وبا بّدكُملا نميلس نب عهبر نب ليءامسا نب ىال
 ذخاو يرقملا دواد ابا بححص ةودعلا برغ نم هلضاو ةشوطرط لها
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 نييلعتلا ةضاير هلزنيبو دواد وبا اييخيش عم ىلع ىبا نم عيس ةفسلا

 عامسلا دييقت ىللوت وهو دواد ىبا طخ كلذ رثكا تارق ميعن ىبال

 3-- ةيح | نس

44 

 . ركب وبا ىرئاعملا زوفم نب دمحا نب زوكم نب ةرُديَح نب دمع“
 سلدنالاب متمتاخ لب طافحلا دحا ةبطرق نكسو ةبطاش. لها نم

 هلاجر ايسال اظفحو هيناعيب ةفرعم هتعانص ىف نيزربملاو هللعو ثيدحلل

 عييج# لقنلا 8 ىرحتلاو طخلا 1 ناقن الكو زرحتلاو طبضلا 2

 ىبا ىلع 5 در هلو رعشلاو ةيدرعلاو ذغللاو تادالا ق نذفتلا كلذ كل

 ٠ ىبنلا لوق لع ملكو اكريغ صضعب ىأ ع الارق هتبور دف مزح نب 36

 3 دافإ ايدالكو هللا 1 0 0 7 تح !كلاك لل معلص

 ىرذ نيدمح نب هللا دبع انآ 0 1 هغلد و هد [وعفتت او ةنغ سانلا

 نع ىقراقلا هقد صو نمثع ىبا دعجلا نع ىراخجلا روخاص ىف هيلع

 3و 06
 . نميلس عيهرلا وبا كلذ اقدشناو لاقف هيلع درد ملف نمثع ىبا دعجلا

 بيطغلا ىنضاقلا ىدشنا لاق ةيسنلب ةرضاح» ةرم ريغ ىسوم نبأ

 هبتكو(*) ةيسنلبب ةراد ىف دييح نب ديحا نب رفعج نب ده هللا دبع وبا

 مساقلا وبا دهارلا 1 اندشنا الاق هطدخمب ىعافرلا دلاح وبا ّ

 ةهدسقنل زوفم ند ةرديح نب رحب وبا اندشفا لاق شربالك نب

: 1 56 3 

 4 1 يا ع هس 0 اريثكح هنم عمسو اهيف هيلع دمتعاو تاارقلا هنع

 00 ىو ,نيعستو ىدحأ ا 20 ةيامعبر أو نبنامثو ىدحا ؛ يا نم



 9 5 5 00 سويد

 اًهيراب ٌسوقلا طءاو انْعلا لخ هيناعي أ ماب" ىلعتا نس اي
 اًبيِناعَم اهيناغل امثاو ةحتاسم# لك نع ثيدحالا ىو 0ك

 ودا كلذب ىابنا نيتيبلا نيذه د ببسلا عيبرلا وبا ركذي .ملو

 نب ركب وبا ىندشنا لاق ةرسم نب ناورس ىبا نع ىقب نب مساقلا
 ىضاقلا نيدهح نب هللا دبع ىبا ىلع ىرق هنا هغلب دقو هليق نم زوفه

 ايهلوا نا الل نيتيبلا عم اهرخا لل ةصقلا ركذو ىراخبلا مجضا و

 نع ىنعث نم 5 7“ ايكو عهبرلا ىبا ةياور ىف أمدرخأ ةياورلا ةذه ظ

 سلدنالا قرشب ركب ىبا خوهش نمو . اوس امهرداسو ةنسدح» سيل

 ةذياوف نم هنغع بثك ىفدصلا ىلع وباو زوُقَم نب رهاط نسحلا وبا همع

 نب هللا دبع ىباو جارس نب ناورم يا نع ”ةيطرقب ىورو اريثك
 ءاذحلا نب رمع وبا ةرغص ىن هل زاجإو ىناسغلا ىلع ىباب صفخاو جوف

 ققوتو ايرحست اذمنا نبا نع ثيدحتلا ىف ذدازتو ىجابلا ديلولا وباو

 ”ناشفلا ىلع وب كلذب :هرس) سن ركصلا لجا نس ارت لل
 ناشلا اذهب تلصتاو هثياور تلعف هيارب ذخاو هل داقناف هيلع هضخو

 ضبرلاب نفدو 5.0 ةنس رخال عيدر رهش ىف. ةبطرقب ىفوت نا لل هتيانع

 ثيدح ىلع ىبا نع بتك اهوحدن وا ةنس نيعبراو نيتنثا نبأ وهو

 كلذ ويغو اديغس نب ةبيتق نع كيدح ةدام هيف ارجو هَ رع نب ن.سحلا

 ةرْدْقَح نبا رهاط ,هئخا قيرط اهني قرط نم مب ديئاسالا لاس

 قيرطو هنع نيفس نب دمعس ىباو رهاط نب زوفم هيبا نع تثدح

 قيرطو هنع ةريغو ىقب نب مساقلا وبا ىنردخا ةرسم نس نآاورم ىبا

 نسحلا ابا اضيا انكيو ىرقلا زيزعلا دبع نب ليلجلا دبع ده با
 هب هل 0 دنع رجارش ملف ىلع ىنا ةاور نس ميقثالثو
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 ةتيس ليزف .هللا .دبع وبا ىضاقلا ىبهيمتلا نُينُح نب ىسيع نب ديحم
 نرعيو اهب اشنف ترهداث نم هلصإو ساف ةنيدم نم اههلا ةوبا هب لقتنا

 لل لحرو هتبسب هريغر :ىليسجلا دمح» ىبا نع ذخا قاقتلا نباب
 بدالك اهبب ذخاف ةيليبشا لل هتبيبش ىف اهادحا لحر ثالث سلدنالا

 ىبا نع ذخاف عم. ةنس ةيرملا لل ةيناثلاو ةريصُقلا نب رك ىبا نع

 8+ ةئس ةثلاثلاو ىالدلا ىرذعلا سابعلا وبا هل زاجاو طبارملا نب هللا دبع

 اناو جارس نب ناورس اباو جارف نب هللا دبع ابا عمسف ةبطرق كل

 عمسو نيماع نس اوححن اهب ماقاو ىنايجلا ىلع اباو ىسبعلا نسعلا

 ىببا زايتجا ىفو مهربغو ىجابلا مساقلا ىباو نودعس نبا نم اضيا

 ىذمرعلا عماج اهب هعامساو قرشملا نم ةردص دنع ةتبسي ىفدصلا ىلع
 ىلوو اذه ىسيع نبا هنم عمس كلذ دعب اهيلا هنرك يف وا ذينيح

 ةنس ليوالل ىدامج ىف ىفوتو هنع ذخاو ثدحو ةتبس اضقو ساف انضف

 « ةلجلا هتاور دحا وهو ضايع ىصاقلا- نع ةربخ رثكا ةءه

 مع

 نم عامس هل ةرردنخسالا لها س- ىحورلا رورسلا ىبا نب دج

 ىببا نب نسحلا ىبالو 286 ةنس برغملا كل هردص ىف ىلع ىبا
 | اذ باول ام ىردا الو ةيدْيْبعلا ةلودلا ىف عيزاق(8) ئحورلا روزسلا

 مع

 ىبوقرقلاب فورعملا هللا دبع وبا ىلهابلا مكح نب ىلع نب ده نب ده

 رازبلا دْئسُم ىلع ىبا نم عيس ةيرملا لها نم بوقرُق نبا هيف لاقيو

 ذخاو كلذ ريغو نوربخ نبا ىلاوعو ىنطقرادلل ىادخولاو ىلتوملاو
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 قرشملا كل لحرو ةتياور ى دمتعا ههلعو اضيا ىناسغلا ىلع ىبا نع
 لكْشُملا زيجيتو لمّتملا دييقت باتك ىفلسلا رداط ونا هنم عمس كلاخهو

 بنتك كلذ ىلعو طخلا فيعض ناكو هفلوم ىناسغلا نع هنع هي ثدحو

 ربلا دبع نب رمع ينال ةباحدصلا باتك هط+» هيلع ثفقو اممو اريثك

 نب نميلس نب دواد نميلس وبا انثدح هز[ ةنس بجر ىف ىفوتو ةربغو

 ميهاربا نب تاكرب رداطلا ىبا نع نيرخا ىف ىضاقلا *هللا طوح*

 ئبا نع

 ديت هللا دبع وبا انابنا الاق ىجابيدلا نمحرلا دبع نب ليعامسا رداطلا

 دييع نب نيسحعلا ىلع ىبا ىلع .ىرف لاق ىلهابلا ىلع نب دهم نبا

 عمسأ اناو 295 ةئس ةرخالا ىدايج نم موب لوا ةحيحلا موي ىنثدصلا

 ىببجتلا نمحرلا دبع نب ده هللا دبع وبا انثدحو ىعوشخلا

 دوب نب دهن ىباو لاوكّشب نب مساقلا ىبا نع نديلس وبا ثدحتو

 ىلع ىبا نع مهلك (ة0) ىج رجلا ميدرلا دبع نبا نع هللا دبعوباو امهريغو

 ناذاش نب ىلع ىبا ىلع ىرق لاق اظفل نورهذ نب لضفلا ودا ان لاق

 ان ىوحعنلا ناسيك نب دمحا نب ده نب نسحعلا ده وبا مكربخأ

 ةلس نب دامح ان ىسيباركلا رابجلا دبع ند ديعس اذ نور» نب ىبسوم

 اهتوناير اقوسل.ةنجلا :ى. نإ لاق معلص هللا وشر نا نتتا نع تسال

 نودادزيف مهبايثو مههرجو ى(|) ىفحتف لامشلا بر بهتف ةعمج لك

 متددز| دقل هللاو مهولها مهل لوقيف مهيلها 0 نوعجروت الامجو انسح

 الامجو انسح اندعب متددزا دف هللا. متئاو نولوقيف الامجو انسح اندعب

 ةس ىبا نع رابجلا دبع نب ديعس نع ملسم هجرخا نوريخ نبا لاق

 *« ىتحتف هلعل ط (|)



 وبا انا لاق ةابنفا ىزارلا سابعلا ابدا نا رصان نب لضفلا ىبا نع

 دمح# نب رفعج ان قيشر نب نسحعلا دمحتم وبا ان ىفوحلا نسعلا
 ليفاطم ا نع ةخيدع نب نارد# ئ زر اره شير ا نب 1 ديز اف ىسوسلا

 لاق ملص ىبنلا نا سرضُم نب ةورع نع ىبعشلا نع دلاخ ىببا نبا
 و اذيبقلا ظفاحلا نوره نب دمحا رمع وبا .انثدح ْبُحا نم عم هرلا

 ىف عمسأ اناو ةيرملاب ىلع ىبا ىلع ىرق لاف ىلدابلا م كح نب هللا

 نع ىجابلا ديلولا ىباو ىرذعلا سابعلا ئبا نع ه.ه:ةئس ةجتكإ ىذ

 ائ نقيعر ند ادق اف ىنطقرادلا نسحلا ودا انا ١ ىورهلا رذ ىدأ

 نبا ىننعي نونلا اذ ثعمس لاق .ىرفاعملا مصاربا نب دمحا ةناجد ودا

 ةينالعلا ىف هكم ىيعكسي المع ربلا ىف لمع نس لوقت ىرصأا ميهاربا

  ةدعم ةمكسل | نكمت ال لوقي نوغنلا اذ تعيسو ردق ةهدنع هسفخل سيلف

 31 اماكط ىذلم
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 0 ةينآد لها سس 0-5 1 1 نيسح نب د لمح (*)

 ىلع ابا ةناجب ةيحب ىقلو ىلع 1ع 060 طانقحلا نيابي نزورعملا

 ا ناكو ةريغو ربلا دبع نب رمع 0 ىصقتلا دنم عمسف ىنايجلا

 دهحا نب دمح# هللا دبع وبا هنع ثدح دهزلاو لضفلاب افورعم اروأشم

 ىثوتو اذه هللا دبع ىبا نع نيفس نباو دايع نبا نع تثدحو ىبسيع نبأ

 تارق هإع ةنس ةرخالل ىدايج لهتسم نينثال ةليل ةينادب طابجلا نبا

 0 1 0000 5 (5801. 25 م. 5+
 ل

 دل 0 لاق ىلع ىبا ا هبو زدزع ثيدح وهو 1 نب 3

 : ١ 3 روطصتم نم: 1 وبأ لل بنكو ىزارلا ميهاربا ن رد دمك سابعلا

0 

١ 
4 1 
2 



 «ايين اجو
 ل 3

7 

 مر 4 34
 فو رج وع اله

 7 نك 1 انج
 8 " 2 ند 7. 1 ل

 9 ا 6 يا 2
 4 ٠

 نبا لاقو ةربذ

0 4 

 1 انا 0 3 1

 0-1-0 ب : م : 1 0 *

 عيس ىدّترلاِب ىورعلا هللا دبع وبا ىزفنلا رصن نب ديحا نب دج 020200
 دقو تاوف هيف هلو ه.د ةنس رخا ى ةيرملاب رازبلا دنسم ىلع ىبا نم 02020

 تارق ةرخآ نم هسعب ةارق ىف رشع دحا ىبا نب هللا دبع ابا.بوان ٠

 رهو نمحرلا دبع نب رضغلا ورمع ىبإ طغ» ىلع ىبا لصا ىف كلذ
 فليدح نب ادجإو الحمر ال نيرركصتلا ارش هي ا

 هيف نالوقد رشع دحا ىبا نباو هنا ريغ هلك ناويدلا نم هتاف سنا ٠

 امهنم رضخلا هفصي ةراتو ةدج لل هنابسنيف ىزفنلا رصن نب ديححدم

 ىناسغلا ىلع ىباو حرف نب هللا دبع ىبا نع ةياور اسيا هلو ىرقلاب
 وي

 ىنالوخلا هللا دبع ىباو ىبعشلا ىرطملا ىبا نعو مهنع هب ثدحو بحي

 ,ةريخ نجح ىسيع عيصالا ىبا نعو هل .ةازاجا اوهس مساقلا ايا ةانكو

 نم ناكو مهرهغو ىدسالا رحب ىبا نع اضيا ىوريو درب نبا ىلوم

 طبضلا ةئاخ اييرو نارقلا ءارقاب فاصتالا عم ةياورلاب ةبانعلا لها

 ةريغو ىجمدحذملا بهارلا نب هللا دبع نب ده هللا دبع وبإ هنع دك

 ادحاو ائيدح ةنع ثبتك لاقو هتخحيشم ىف شذابلا نب رفغج ونا ةأمسو

 نبا نع هب ثدحت و» ناكو باتع نبا ىلع اطوملا هتارقب تعمسو

 < هزاع ةنس تامغاب ىفوت عالطلا ١

 مال ١

 فورعملا هللا دبع وبا ىنالوخلا فسوب' نب ىلع نب نسكتلا نب دم '

 . « كلذ ى طلغف [م ةنس ىفوت دايع
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 ركدذ 00 ىسوطلا دماح د تا جرغلا 7 0 عمسو

 ريش ىف ىفوتو ىلع ىبا نع ىور هنا 000 عيبرلا وبا

 2# 0|0 ةخس ناضمر

844 

 ىلع ابا مزال هللا دبع وبا ردرضلا ىرقملا ىزُج نب دمحا نب ده

 نبا 2 رازبلا دغسم ةيامسمخلا لبق هنم عيسو ةليوط ةدم ةيسرمب

 ةبسنلا هبتشسو ىقغلا دبعلو ىنطقرادلل ىلتخلاو ىلتوملاو ةمثيخ ىبا
 ناكو تاوف اهضعب .ى هلو كلذ رهغو ميعن ىبال نييعتملا ةضايرو هل

 * ثدح هلعا الو نارقلا ىرقب

08 

 هللا دبع وبا .ىراصنالا ىلع نب ريخلا ىبا نب زيزعلا دبع نب ده

 نع ةياور هل ةبطرق نكسو ةطسقرس لها نم ىروروملاب فورعملا

 ىلعوبا هنع ذخا دقو ههريغو ىرذعلاو شنروف نب ده ىباو ىجابلا

 ّخ عمد نجمات د ىف ىضاقلا ضايع لاقو لاوكجت نبا هلاق ناسغلا

 دق ىفدصلا ناكو ايش هنع بتك ىايجلا نا ركذو ىفدصلاو ىنايجلا
 امهعس ةعامجلو قرشملاب هلاجر نايعا رفعج ىببا هيخالو هل زاجكسا

 صضرلا ةربقمب نفدو(*) هأ8 ةس تنخر ةبطرقب هللا دبع وبأ ىقتوقو

 < دمحا بأد ى ةركذ مدقت دقو رفعج وبا ةوخا هيلع ىلصو

 5و

 هللا دبع ودا ىموزخلا شايع نب ىسوم نب نمدحرلا دبع نب ده

 سى ([)
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 ديس :ةيسرمب ىلع ىبا نم غيس ةبطاش لها نم ىشيتنلاب قورعلا

 عمسو هلوا نم ازاجا ةعبس الك نوحعتف نب زكي ىبا ةارقبو هتارقب رازبلا

 نسر اوفلا ؛ ىتا نم سفلا نينا ىلاساو .ةفوع قب نسحلا تضدخ حالا
 عيهس هتارقبو ةيزملاب مث هع ةئسا كلذو ىنطقرادلل تاكاردتسالاو
 ميعن ىبال نيعتملا ةضايرو ىجسلل ةبحدصلا بدا درو نب مساقلا 0

 ةيرملا ىلا رذ دق ىلءوبإ ناك ذا ابلوا ى هلغلو 8.1 ةنس ى كلذو

 ىلع داقنإو لبقف ارذع عمود ماو ةلويق-ى هيلع دكاو ةيسرم اضق دلذ ا

 ةصق ى اهدعب عبس ةنس رخآ ىفختسا نا هل ةنسلا ةذه ى.ةركن

 ىهاو ىدتوملا واد ىبا نع ذخا اليلج ايرقم ضايع نبا ناكو ةليوط

 مهزدغو جيرو بدحالا روصخسو عيفش نباو شورلا ىخا نب نسحلا

 نةيسرهب# هيلع ارقو 8.6 ةنس ى ةقلامب ةفيلخ نب هللا دبع ابا ىضاقلا ىقلو

 ةيعاولا ئفعي ةلاسرلا رخذ ميلا ثلصو امل هظخ» تارذو .هل زاجاو

 هبكصا ىلع تارق ىنا هل ثلقف ورمع ىبا ىلع ىفثا ورمع ىبال

 يق وت لع سمحلا أاماو م.اقلا نا نب نميلس دوواد انا .تركخو

 امبيع تككنع اهي. ثدحا اهايا ىنلوان لاقو ةلاسرلا جيرخاف نمحرلا

 هنع بودأ نب جاجتعلا ى با باعدصاإ ؛ ئدثدح . هإ9 ةئتم ىقوقو

 ضايع ى دآ نع ىس نايكميلا نمحرلا دبع نب دم“ هللا دبع ىف

 « ةركذ ىتايو ىلع ىبا نع اضيا ىسانكملا ىوريو اذه
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 وبا ىراضنالا ناؤرم نب دهم نب نمحرلا دبع نب قسوي نب دن

 اليوط ىلع ادا بعص شلوجتنورُم نداب فرعيو ىطسقرسلا ناورم

 هللا دبع ىبا نع ىوردو ملسم رددحاص كلذ نمو عيمسو ارهثك هيلع اردو



 4 000 ش 0 26 18

 ب 9 0 1 0 1 فا 0 اول دعم :نييدللا هيض 2 4 30

 3 0 عفرب جون نب اللا دبع وبا انخيش ناكو ىراخإلا يوحدص
 0١ ىفوتو ةظسقرس ةخيشم نم ةربغو هيبا نع كلذ ىكحيو هلضفب ديشب و

 ىف .ةيسرمب هيلع ةارق هب ةربخا ام ىلع ىباأ نع هتياور نمو 69 ةخس

 ةيلع ةارق ىقلاملا دمحم نب نسحملا دبع روصخم ىبا نع 6.8 ةنس

 نسحلا وبا ان ىلماحالا ده نب ميركلا دبع 0 وبا انا لاق ذادغبب

 00000 اللا كايزلا لصفلا نب دج نب قحسا ان ظفاخلا رع نب ىلع

 1 ش 5 ش ([) ىسرخلا بويا نب دج نب هللا دبع ان الاف نانطقلا رامع نب ده

 ا .: 0 ديسأ نع ريمع نب كلملا دبع نع دلاخ نب ميهاربا نب رمع اذ
 1 1 ىضاقلا انو نسحلا وبا لاق معلص ىببنلا ككردا دق ناكو ناوفص

 00007 اذ اولاق نورخاو. قارولا سابعلا نب ليعامساو ليعايسا نب نيسحلا
 نع ميهاربا نب معاك 5 نيا دمحإ اذ جاز روصخم نب دمحأ

 1 معلص ىبنلا كردا دق ناكو ناوفص نب ديسا نع ريمع نب كلملا دبع

 ةنيدملا تجنرا بوثب ىجسو هنع هللا ىضر ركب وبا ضبق امل لاق

 000 1 2 ند ىلع ليقاف 3 ىبنلا سبق ىبك مىقلا شدو ءاكبلاب

 ظ باب ىلع فقو(*) يح اعجرتسم ايكاب 3 هثع هللا ىضر بلاط

 00000000 ]| ذه هلوطب ثيدحلا ركذو ركب باي هللا كيحر لاقت تبيبلا
 ظ هعيبج ثتعمسو هفيلات نم فلتخلاو فلتوملا ىف ىنطقرادلا ةدنسا

 ةيسنلب نم هلزنمب هللا همحر بجاو نب باطغلا يبا ىضاقلا ىلع

 نب دج هللا دبع ىبا ىضاقلا ىلع ثعمس لاق ”09 ةنس ىر هللا اهربج

 موزجللا ع ()
 ى



 1 0 5 نيا

 أضيأ هد هرم هلل دي ةطيض ىدنخع وهو لع ىبا 0 سا لو

 9 ىنطقرادلا نع رذ ىبا نع اعييجو ىرذعلاو ىجابلا نع
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 ىرقملا ىدراللا ركب وبا ىبيجتلا دهم نب ارامع نب دمحأ ني كي

 مورا ىدنأ نم اهعاجر رس 1 ةيسنلب 1 هللا 00 انا أضن انك و

 0 ايا اهنم نو 1 ١ ىقلو 00 0 بسجر افصنتختم كل هللا مهناحا

 ا نارقلا ارقاو ةدرال ةدلب 0 داع مث 3 تاءارقلا دك اة ىرقملا

 ذيخيح عممصو 2 ارقألل اهعماجب ردصت - د امسيدل | لبق يم 1 دصضت مث هلع

 لقتناو هعامس نيح ىق هل زاجا هنا ركذو كيدحلا ىلع ىبا نم

 01 أهي ةوارقأ هدام اهعماجد بطخو ةلودروا 0 م ع رخآ م

 هباتك ىف ىبيجعلا هللا دبع وبا انثدح هإ9 ةنس ناضمر ىف ىفوت نأ:

 1 نب دمحأ نب دوه ديحاأ ودأ اف لاق اهلزف دق ' ناكو ناسيإت نم

 ديحاأ نب دمحم هللا دبع و رقملا دانيال ها هيدأ ع وهو ىببجتلا

 ديم نب نيسح ىلع ىدأ ىضاقلا ىلع قرف لاق ىبيجتلا رامع نبا

 ةبه فئلدلا 0 ليلجلا عيشلا ىلع تارق لاق عمسأ أفاو ىطسف ”نسلا

 ند دف رصت وبا :قيرشلا انا لاق شسخلا نب كعب دعا نزال

 رمع نب دهن رب ىبا ىلع ىرق لاق ىشاهلا ىمهيزلا ىلع نب ده

 ىاتسجسلا دواد ىبا نب هللا دبع ركب وبا ان عمسأ اناو قارولا نبا

 ةمئايخ نب داجا نع ىءالملا بزح ند مالسلا ديد 8 ةفرغ ن در ئ

 معلض هللا وسر لاق لاق ورع ند هلل قلع نع دارذ نب نامعت نع

 ةءافشلا ٌترْيخاف ةئجلا :ىتما رطش# لخدي نا نيبو ةعافشلا نيب تريخ

 نيبنذملل اينكالو ال نيقتملا نينموملل اهنورتفا ىفكاو معا اهنال .
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 هرج ى روكذيلا ىلذ ىبا دياوف نم ثيدحلا اذه نيياطخلا نيثولعلا

 ديحم نب هللا ةبه بتكو هرخا ىفو ىلا راص ىلع ىبا لوصا نم

 ةركذن عما ةنس ىلوال ىدايج ى ةديد طخو نسعلا نب ىلع ندا

 ىفدصلا ةريف نب دهن نب نيسجلا ىلع ىببا ديسلا ليلجلا ريشلل هنم

 مهللا هيغبد ام ةدجؤإو هيعاسم م او هلايعا ةداعسلاب متخو لاما هللإ ةغلد

 (00|| الرد نم ىورمللا رجلا ::ياخ اذهو نييجازلا محرا اي بجعسا
 اذه فلد ابا ةدانسا ف ىواسيو ىلع ىبا ط» ىدنع وهو ةفرع نبا

 نسحلا نع رافصلا ليعايسا نع دلخ» نبا نع دهف نبا نع ةايا ةقياورل

 (00] فو ردع نبا لال دبع كل دانبسإلا ركذو مالسلا دبع ىنثدح لاق

 ىنعي ورمع نب هللا دبع نع ةقياور تمدقتو باوصلا ىلع باطخغلا

 هنع ةلجلا هتاور نم دحا الو ىلع وبا هل هبغتي مل مهو وهو ىصاعلا نبا

 * نامعتلا نب ىلع دارق نب نامعنلا ىف لاقي هنا متاح ىبا نبا ىكحو
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 رك ابا نزف نبا دهم نب فلج نب نميلس نب .فلخ نب ده

 بحاص ىنلخ مساقلا ىبا هيبا نع ىور ةلويروا لها نم ظفاحل|(*)

 ا00 01 ني رهإط نيسنلا ياو هل زاجا نييلس. ةدج نعو قيارل

 بحدصو ةدنع ام ةليج ذخاو ىلع ابا مز الو !و شورلا ىخا نب نسحلا

 هنع ةقيلات نم عمضوس ريغ 3 ثدحو وهنم دافتساو ةرديح نب ركب ابا

 دقو ابدلا نب دهلولا اباو حاضو نب هللا دبع اباو ىطاشرلا دهم اباو

 باتع نب ده وباو ىنالومحلا هللا دبع وبا هل زاجاو هنع اليه ضعب ذخا

 ةيردنكسالا لها نمو ناحرس نب دابع نس | وباو ىبرعلا نب ركب وداو

 وبأو ىطامنالا نرشملا نب نسحعلا وباو ىزارلا هللا دبع ودا اهريغو
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 ركب ىببأ بعمعحصإ نم لبش ند ىبك# ركب وباو ىشوطرطلا رد

 ىلع كاردتسالا ى هلو ةرهثك دياوف هطخ» بتكو مهاوسو نيطخا

 ةعقاولا مادوالا ضو لفاح باتك ةباححصلا ى ربلا دبع نب رمع ىبا

 عناق نبا مجمعم ىف. ةعقاولا ماهوالا ىف اضيا هلو رخا فيلات رمع ىبال

 قرش رخافم نم ةرديح نب ركب وباو وهف ةلمجلابو ثلاث فيلات
 نأ ار دادسالا - ةيانك اذه ىنوحتف ندا نع 02 دقو أاهيرعو معن سلدنالا

 نب ورمع وباو ليمن نب رفعج وبا عامسو ةلواتم نيب ليبذعلا ةأمسو

 ىبا ن هللا دبع دج وباو ىالوخلا سوُدمحأ ند نسحلا وباو رافصلا

 لضفلا ىبالو دهن نب فلخ مساقلا ىبا هنبال هزاجاو ىبرعلا نب ركب

 نابعش نم لوالا رشعلا َّق هلم ةلواثت هيقو ثتانحلا اذه را راصو

 ةخش ىف ىلا ليقو نيرهع ةنس ى. نفوق لاوكخشب نبأ لاقو ت[؟ ةئس
 اهنم نابعش نم ىتب لس ىو ةقاقوا نوح سل ناف ةرشع عسن

 لاق هينلوان ام ن ده نب دمحا باظخلا وبا ىضاقلا انثدح ةدعب وأ

 دهت ركب وبا ظفاحلا ان كلملا دبع نب نلخ مساقلا وبا ظفاحلا ان

 نوعتف نب فتلخ نبا

 ىنم ةارف 00 هللا رضن 0 وبا ظفاحلا لجالك هيقفلا ينثدح لاق

 1 نب ع ع هدأ 5 لاق يقلق اعلا ىدهُم نب رمع نب ا

 ىلع انو ج ةبش نب ريع ان الاق زازبلا ميهاربا نب بوقعيو ىيهعتلا

 صفح ان ا دبع نب ده نب بوقعيو رشبم ند هللا دبع نبأ

 0 ىنعو ةأورو هحيح أم ةزاجاب انجلا كح
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 لاق رمع نبا ىنعي هللا دهبع نع ناطقلا ديعس ند ىبحي ان وريع نبا

 ٠ قيكست هللا 1 نأ ىراصتالا هللا دبع نب ده نب ريشب ىنثدح

 0 1| ايلف هريغ هل نمل ةتشا نبا لاقو ةريغ لام هل سّمل لاقي
 انافك هلو انل ناكو هلايب قدصت هللا دبع نإ الاقف ملص هللا لوسر

 ىينلا لاقف ةريغ لام هلو انل نكب ملو هبط نمإ لاقو هلو انل سيل

 لبق دق صفح لاقو كتقدص كنم لبق دق ىلعت هللا نإ هللا دبعل معلص

 ىف لاقو هيوبإ نس هللا دبع هثروف ثكيوبدا ىلع هذرو تكتقدص هللا

 لوصر اي لاقف معلص هللا لوسر لل كلذ دعب اج هللا دبع نإ هقرط شعب

 4 ىف لالحمفا اتاس دق ىوبا 0 اهتعفد تنك ىنلا ىتقدص هللا

 ١ ىف نوحتف نبا طخ نم هتلقن ثيدحلا اذه اًيرم اينه اهلكف معن لاق

 مرج ىن هللا همحر باطخغلا وبا انيش(*)اهينلوان ىتلا هتخسنو هفيلات

 فلؤوملا نع لاوكشب ىنباو غابدلا نبا نع ء كلذب ىنثدحو 1٠" ةنس

 ىرا ىذلا ديز نب هللا دبع دلاو هبر دبع نب ديز نا ىلع هب دهثتساو

 ىنخطقرادلا ىنصم نم وهو ربلا دبع نب ريعوبا هلفغاو ةباحمصلا نم ادغلا

 اذه نم ىفاسغلا ىلع ىببا مسا ف ةيلع مالكلا مداقلا دقو نذسلا ىف

 مش هنم اريسي هيلع تارق باطغلا ىبا نع ةياور ىل وهو عومجتلا

 ىبا انبحاص ةارقب هنم ثعمس ا ل يلف ةعابنا در كدرح

 ةداعالا ثيدح رساع نب ديزي ثيدح سس كلذو لهبور نب هللا دبع

 ةرطلا ىف ىطخيو لوالت رفسلا رخا 1 ا انك نم عاجلا 1

 وهف فخصإلا اذه نم ىفتاف امو 1٠08 ةنس ىف كلذو انه نس ([):رثبت .انا#

 نيش ([)
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 ىهثدحو هلل ديتعلاو كلذ ديف كهف 'ىذلا لصالا كي راصا كفر ار
 نع ةرداسل اعامسو ةهضعبل هيلع ةارذ 3 نبا نع باطلا ودأ هد

 نب نيسحعلا ىبا ىأع ةياجب عماج# هعبمج تارذ م اعايس لع ىبا

 ىببا نغ ةلواخد لاوكشبت نبا نع رمغملا جارسلا اضيا هفعو ةزاجا ى 5

 شيبح نبا نع هب ىنثدح نم هينلوانو ريخ نب ركود ىبا هلاخ نعو

 بح نع تكترابملا نع ىبرعلا نبأ نت ملك أيهرهغو هللا ديبع ناو

 <« ىنطقرادلا نع ىربطلا هللا دبع نب رهاط نع رابجلا
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 وبا ىراصنالا .ةيوعس نب ديعس نب ده نب زيرزعلا دبع نب دمحم

 ىلءالا رغثلا نم ةقوردو انس هلصا نال ىقوردلاب قورعملا مساقلا

 ىلع ىبا نم زيزعلا دبع دمحم ويإ ةوباو و» عمس ةطسقرس لمع سو

 هلو رازبلا دنسم رثكا مساقلا وبا عمسو مهعت ىبال نيملعتملا ةضاير

 ىببا نعو(هنء)ةوبا عمسو اطوملا هيلع ارق ىنالوخلا هللا دبع ىبا نع ةياور

 لبق ىفوتو ثيدمحال ظفحلا لها نم ناكو مهرهغو ىب رعلا نب ركب

 *« مع ةنس لل ةدعب شاعو ةوبإ هلكو هز. ةنس

 ؟ه

 دبع وبا ىوعتلا ىمحللا ةصلخ نب دمحا نب نمحرلا دبع نب دهن

 ملعو ةيرملاو ةيناد نكسو اهلمع نويرش نم هلصاو ةيسغلب لها نم هللإ

 اطوملا ىلع ىبا نس عمس اهيف امدقم اهب املاع ناكو ةيبرعلا ايهب

 ريخالا رفسلا ىدخعو 0 هنع ةيثكو ىذمرتلا عم اجو ماسس ريبحتطو

 كلذ تارق ه.+ ةنس رخال عمبر ف هل زيجا وا هعيس ام هل زاجاو هم

 ناك (ام اريثك)و ىررعلا نس رجب ىبا لح ةداور دل ىلع ىبا طع
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 دثدحو ةدمب هلبق ىقوثو هنع ىور نم دحا وهو بحاصلاب ةهطط+د

 ليلخلا 0 ف ركب نا قفا حوف قب هللا دبع وب انوي نم

 اهيف ّدر ىعلا هتلاسرب ةصلخ نب هللا دبع ىبا نع ء(|) لو نبأي فورعلملا

 دقو ال ما ةزاجا هنم هلا ىرد| الو ىسويلطبلا ديسلا نبا دهم يا ىلع

 ةيرملاب ةارقا رضحو ظفاحلا قزر نب ده نب ىبحي ركب وبا هنع ذخا

 ةئامسمخو نب رشعو ىدحا وا نيرشع ةنس ىفوت كلانهو هيوبيس بانك

 طفلا لحال ييشلا تلاس لاق ىلع ىبا طخ نم لقن هنا هطخب تارقو

 ال41 ذه نط دنع هللا ضر نوريخ نب نسكا نب دمحا لسغلا ايإ
 [دك ركذي راطعلا ىلع ايا ثعيسا هل تلقف هنع اهتيار دق تنكو

 وبا ىل بنك لوقي راطعلا ىلع نب نسعلا ىلع نانإ تلك لاش

 ىلص ىبنلا ركذ اج اذا اهبف تيارف هطخ# ازجا صلخمدلا رهاط

 ىلع وبا لاق اريثك اريثك اريثك اميلست معلص لاق ملسو هيلع*) هللا
 ىعئادح ىف ثنك لاقذ اذك بكن مل هل تلقو كلذ نع هتلاسف

 تيارف هبلع ىلصا.إل معلص نايغلا كد اخ اذ[ فينك فسد دكا

 هيَجو راداف هيلع تملسف .لاق ةاراو هيلا تلبقاف مونلا 157 ملم بينلا

 هتلبقتساف ىنع ههجو راداف رخالت بئاجلا نم هيلا ترد مث ىنع

 لاقف ىينع كهجو ريدت مل هللا ىبن اي تلقف ىنع هبنجو راداق ةثلاث

 تفقولا كلذ نمف ىلع ىلصت ال كبانك ف ىننركخذ اذا كنال ىل

 .لاق اريثك اريثك اريثك اميلست 1 تلق معلص ىبنلا .تبنك اذا
 ىناث ةماعلا باب دنع عماجلا نم جراخ وهو اهنع هتلاس ىلع وبا هيقفلا

9 
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 انخوهش س ةعامج اهب ىنثدح ةياكمحلا هذهو 685 ةنس ةدعقلا ىذ

 ملاس نب عيبرلا ىبا دبهشلا ىلع اهتارقو هنع ىلع ىبا بحصا نع

 مكح نب رفعج ىبا ىلع انارق الاق لالدلا نب رفعج ىبا دهاشلاو

 ع نب هللا فبع دي انإو شدابلا نبا وه ىرقملا دمحا نب ىلع نبا

 لوقي ديهشلا دمحدم نب نيسحل | ىلع انا أ مع مس نالوقي ىلطاشرلا ود

 ىلع ايا مكمل لوقب لدعلا نسعلا| نب دمحا لضفلا ابا كرعمس

 ا ليحا قاسملا اذهو اهرخآ 5 لوقد راطعلا ىلع نب 0

 ىسوس نب ليعغايسا 0 رع 0 ىذسرنت 0 ا ىف تددح

 نئانلا ىلع ىناي لاق معلص ىهنلا نأ سنا نع ركاش نب رمع نع

 تارقو محاص لاق 0 وأ رمجلا ىلع شضافلاك هذ رداصلا نامز

 اال للم تفك ان معن ىلع هلا (تنا١ىنذلا دسحلا“ كل رهالا

 تددزا لاقو ا رع ط+» ىدنع ايدو تدز ىتم ةدلخ نبا ليج 06

 لاق ىعالكلا ىسوم نب نييلس عيبرلا وبا ظفاحلا ايهيندشفا دقو

 ىسيقلا م نب ىلع نب دمدأ رفعج ودا علابسلا روشلا دشن

 اندشنا لاق ىراضنالا ىلع نب 64 رفعج هلا ذاتسالا اتدشنأ لاق

 1 هللا دبع ودا ليلجلا خيشلا ةدشنا لاق ىفدصلا 0 ودأ ىضاقلا

 لاح مابالا ىنبتلا افدشنا لاق هنع هللا ىصر ىدييعلا رصن ىبا نبا

 دبع" هدأ اندشنا لاق لكيعاوسالا ةدعيسم نس ليغ م..اقلا وبا مالسالا
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 قدقنا لاق اهيدق انيلع درو ىنامّركلا نابّرَرلا نب نادبع نب ده هللا
 « نهتيبلا ركذو ىناتسجسلا بيدالت بتاكلا دهم نب دوعسم ريهز وذا

9 

 فوردملا هللا دبع وبا ىبيجتلا هللا دبع نب نييلس نب دمحا نب ده

 ىبأ نس عمس اهب سابحاللا بحاصو ةلويروا لها نم رافصلا نباب

 ةيسآ ىبا ىضاقلا عس اميدق ةيسرمب ىنذمرتلل ليامشلا باتك ىلع

 ةيانع اذ ناكو رافصلا نب ده ىنب دايز ورمع ىبا دلاو وهو ماصع نبا

 ىف عابدلا نب دهلولا وبا هنع جرخ دقو بدال هيلع بلغي ةياورو

 <« هتخجشس
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 000 لك] ند ركب ربا ىقتعلا نيسحلا نب دي نب لقرح نب دج
 ١ لاطاننا(#) نب نيسجلا هيبا دجو زازبلا دنسم ىلع ىفا' ىلع: ارق
 ىف ككرذتسا دقو لاوكشب نبا ريرات ىف روكذم ىقثعلا لضفلا

 ا ل لفرع نضرفلا نب ديلولا ىبا ىلع فيلات نم ةليكتلا
 اذه ركب ىبا تدب سس وهو سحرلا دبع نب 5 ىنسغلا لنا نبا
 <« هللا مهمحر ىثاسنلا نع ةاورلا دحاو

91 

 لها نس هللا دبع وبا اة نايثع 2 فلخ نب دوعسم نب ده

 بانك .[6٠ ةلس قب ىلع ىبا نب عمس هب ةييسزم نكسو قرشلا ةدرمناش

 لبق هل تناكو كلذ ريغو ىنذمرتلا ىسيع ىبال معلص ىبنلا .ليامش

 ىلع ىبا حووشب نم فلخ نب دوعسم .رايخلا وبا ةوباو اهيف 2 ةلحر

 «. هم رصمب هحيس هلع ةدوري ناكو ىاضقلل باهشلا هئم عمس

 أ 101 1

0 



7 ١ 161. 28 >. 

1 

 دهلب نإ نب ىسوم نب :قلخ نب" نمجرلا دبع نبأ يبون الك
 هل ةبطاش لها نم هللا دبع وبا ىنالوخلا ىسوم نب بيصخ ةمسأو

 هربا عمس دعم ةدنتك كل ايزاغ اهب ةزايتجا ىف ىلع ىبا نم عامس

 تيبلا اذهو هينا نع هتياوزا لجو 8[ :ةئس رفصا ىف كلذو نارمع دز

 نم نيكمو ناك ةاور ةدعب نمف ديلت وباو ملعلاو ةهابنلا ىف قيرع

 ندا ةلصلا ىف مم ركذ مهخم ةددأثو مهلح#و مهناكم نيبملا لصفلاو نيدلا

 * نوروكذم ةلمكتلا ين نوقابلاو لاوكشي

 ظ 5

 ىورعلا هللا دبع وبا ىبالكلا دهم نب دمحا نب زيزعلا دبع نب ده
 سابعلا اباو طبارملا نب هللا دبع ابا اهب عيس ةيرملا لها نم ةبيغز نياب

 منع رثكاو ىناسغلا ىلع اباو ىسبعلا نسحلا ابا ةبطرقبو ىرذعلا

 رابجلا دبع دهت ىباو دهن نب مزاخ ركب ىبا نم عامس اضيا هلو
 مهردغو لاَّرُي نب ىقابلا دبعو ةمعن نب ركب ىباو ةفاحق ىبا نبا

 وباو زايبلا نب نيسحلا وباو ىنوماملا نب حاج دهم وبا هيلإ بسركو

 ىلع وباو ىورقلا نودكس نب هللا دبع وباو ةريخ نب ىسيع عبصالا

 ىنمرتلا ىسيع ىبا باتك ةزاجالاب هجمانرب ى هنع دنساو ىفدصلا
 قرشلاب ىور ام رياس ىل زاجا كلذكو كلذ بقعب لاق م عماجلا

 ىناكو هاه ةخس ةجدعألا ىذ ىف ةبيغز نبا ىفوتو مولعلا رداس نم ةريغو

 ماكحالا ىلو هفا هبحدصا ضعب نع ةطقُث نب ركب وبإ ىكحو ايتفم اهيقف

 ناكو دهازلا هلا ديبع نب ده ىبا ةداور ثتلع هقيرط نمو ةدلبب

 هيهكدحصأو هدارثا دعب هلم دتماو ىرذعلا نع ملسم ريحاص ةكم عيس لذ
6 



 قا

 نيعماسلا يفو هيلع كلذل الها ناكو اُحْدْراَو ديلا سانلا لحرف
| 601. 28 7. 9 

 نب ميهاربا نب ده هللا دبع وبا هنع نيرثكلاو ةيرلاب ىلع ىنا نم

 ةرثا .افعو ةربخ افخل هركذا ملو هيخا نبا وهو ىبالكلا زيزعلا دبع

 افلا ودأ انثدح

 3 ىقدصلا 0 ىبا نع ةداتك ف ىالكلا زيرعلا دبع نب ديموم

 هللا دبع وبإ انابنا ةءافر نب دلاخ منا نع ىقب نب مس

 ىمييتلا رداط نب هللا دبع مساقلا ىبا ىلع تارق لاق هل زاجا ام

 فورعدلا ىروياسينلا دمحا نب ديعس نامثع وبا انا دادغبي ىخابلا

 د سابعلا وبا ان ىدلخملا دمحأ نب نسحلا دهن وبا انا (() رايعلاب

 نع باهش نبا نع ثيللا ان ديعس ىب ةبيثق ان جارسلا نقعسإ نبا

 ىذلاو معلص هللا لوسر لاق لوقي ةردره ابا عيس هنا بيسملا نب ديعس

 رسكيف اظسقم ايكح ميرم نبا مكيف لزي نا نكشوبل هديب ىبغ

 هلبقي ال ىتح لايلا ضيفيو ةيرجلا عضيو(*) ريزتخلا لتقيو بيلصلا

 اديحم : نب دمحا وه نافخلا نيسحلا| وبا انإ لاق رايغلا ىلا هبو دحا

 ديعس نب ىبحي ان دعس نب ثيللا ان ةبيعق ان بارسلا سابعلا وبا انا

 كايار لاق ةلس ىبا نب ريع نع فينح نب لهس نب ةمانا ىبا نع
 يفرط نيب افلاخم هب افحخلم دحاو بوث ىف ىلصي معلسص هللا لوسر

 تيتا ْولُعلاو ةجحصلا اهطرش نمو ةنع يارسلا نع هخويش ىنع رابعلا

 ملسمو ىراخبلا اهجرخا اهيلع قفتم اهنم نورشع اهرخاو اهلواب انداه

 210 نيسنثاب ايد )1(



 ْش - ا 0 0

 ىلع اهعيمج تارق دقو ىلع ئبا طخ نب هلك كللذ تقفي ليس 0
 « هنع ىلهل ىبا نباو ةداعس نبا نع بجاو نب باطخلا ىبأ

: | 

 قورعملا مسأقلا وبا ىفدصلا كلاملا دبع نب ليعامسا نب دمحم

 تفل عم ىر وشلا سار اهب ناكو ةيليبشا لها نم () ىناجمن رلام

 ىبرعلا نب ركب ىبا نيبو هئيب تناك ىتلا ةرفانلا هتلمحو ةنيكسلاو
 اضقلا هتيالو دنع هل ةبلاطملاو هيلع ىّكسلل نكاّرم كل هجوتلا ىلع

 هأإ ةنس مرحمملا نم نيقب عستل سمشلا بورغ دنع كلاخ» ىفوتف

 عهبرلا وبا ىل هلاق ىلع ىبا نع ىور اهب نفدف ةيليبشا ل قيس مث

 ىبال هتزاجا ىف هكويش امسا ىلع تفثوو هيلا بك هاراو ظفاحلا

 نايجلا ىلع وبا مهبتر امك مهو اروكذم موف سبلو ريخ نب ركب

 هانكو ىبعشلاو رباج نب ده نب رباج ده وباو جرف نب هللا دبع وباو

 مهريغو ىسبعلاو مزاخ نب ركب وباو بامع نب ده وباو اطلغ ديز ابا

 لفغا .هلعلف ىدزالل دمح» نب عبصأ مساقلا وبا ةركذب ملو هخويش نمو

 عقردو مهتم ىف اسغلا ىلع ىخثد ناكو مهيف ةركس ىنب 00200 ظ

 دبع ابا: تعمس لاق ىفلسلا رهاط ىبا ظفاعلا نع: تثدح هركذب

 لوقي ةيردنكسالاب ىصمحلا يانكلا فلخ نب دمحا نب ديحم هللا

 صرخت ةيقفلا ىفدصلا ىناجتنرلا ليعامسا نب ده مساقلا ابا ثتعمس

 نقتا الو ثيدحلل 'نايجلا ىلع ىبا نه ظفحا را مل لوقي سلدنالا :

 20 * ةمم

 مص ([)
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 ديهشلا ةءامجلا ىضاق ىبيجتلا ميهاربا نب فلخ نب دمحا نب ده

 نو ةعستم ةداور ةدلب ة<يشم نع هل جاحلا نباب ىورعلا هللا دبع وبا

 نسادلا هيلع وي كع انآ ايزاغ اييلع هزايتجا ف ةيسرمد ىقلو مهريغ

 ناورس ىبا ةازقب ده نع: دهت م ا وبأ هئدأو وه هللا ةببمل خوسنملاو

 ننسلاو ىذسرتلا عماج هلواقو امهل زاجإو :هإم ةنس يف 52 نبا

 هفيلات هيلع ةارق ىفاسغلا ىلع ىبا نع ذخا نم رخا وهو ىنطقرادلل

 ةتياورف ايش هيف كلذ دعب درب ملو لكشملا رييمتو ليكمللا دييقتب مجردملا

 نيثدحملا قر ادودعم العلا رابكو اهقفلا ةاج نم ناكو تاياورلا لامك |

 هيلع هتقو ىف ىوتفلا ترادو طبضلا ةدوجو طخلا نَسُح عم ءابدالو

 املظ لتق نإ ل نيئرم اضقلا دلقتو هيدل اهريغو ةنودملا ىف رظونو

 رفص نم نيقد عبرال نحاس وهو ةعيجلا 0 2 ردد عماجلا نسما و

 وبا هنبإ هيلع ىلصو ةملس 0 را تبسلا د وع نضدو م9 حس

 نبا لوق اذه ايسح 5 ةوعبتاو نساتلا سس ميظع مج هدو مساقلا

 قى ةراذ كل لمح هنا ريخ نبا دازو كلذ: ارضحو ريح 0

 1 ف 000 0 ا هدأ | 7 5 تنقو 0 3

 ا نب رمع 0 ىف كحو تاق :تاعلا ا ةديدح 00 ع 6 ف١

 اماسا نا ةيسنلب ىبقفتم نس ةبطرقب كاذ ذا اوناك نيذلا نع هلتقم ىف

 رماع ابا ةأنكو ةأب 1 نلغي ا 1 ال اخينا كرثو ىو ل اهدجاسم شضعبد

 لو 1 1 8 ايناث هللا دبع ب وبا ىضاقلا 0 0و ةرقشب هدغ
20 



 0000 يسرا ل ياما ول يا ا
 كك 01-2

 ملف ابتاعم ىضاقلا ىلع درتي اهنم جورخلا ىلع ههاركا دعب لعج مث
 هلقنت ى هترغ لبتها نا لل هيلع برقي الودنم بجسعيف ةدّعوت انتر ةنع

 ليوعتلاب ىلوا لوالو ربذلا اذه د اذك رصعلا ةالصل عماجلا دجسملاب

 هسفنل لغشف هتوشح تعطق ليقو هلتاقم تذفنا نيكسب ةيرضق هيلع

 موري مههف لتاقلاو عماجلاب نوجومي ساغلا ضفناو ةالضلا مامتا نع

 نايج لها نم زاتجم لجرب مم اذاف باوبالل برقإ اوردابت مث للستلا

 نا ةولهما امف هباصا ىذلا هنا السلا ناكمل اومقوت افيس دلقتم

 ىكوتس ىلع اورثع مث ارده بهذو اطخ كلهف ةصقلاب هل: ملع الو ةولتق

 هبو هلزنس لل ىضاقلا لمتحاو هلبق ىذلاب ةوقحلاو هلثق اولجسعف كلذ

 رفغتشي لاز امف لتُق ليقف ةرايحتسإ ةضرغو هيراض نع لاسشف قمر

 ريخ نب ركب ىبا نع تثدح هللا همحر هبعدن ىضصق نا كهل

 دؤهشلا جاحلا نب هللا دبع ابا ىضاقلا نا ايهرهغو ةعافر نب دلاخ ىتاو"

 وبا انا نوريخ نب لضفلا وبا انا لاق ىلا ىلع ىبا نع مهايئا

 ركب وبا اف رمع نب ىلع نسحلا وبا انا رفعج نب نيسحلا هللا دبع

 قازرلا تبعات الاق رحرالا وناو ريك 8 نمحرلا دبع ان ىروباسقنلا .

 نا هللا دبع نب رباج ىربخا راثيد نب ورع ىربخا سيرج نبا انا
 ىلصيف 1 ىلا فرصني مث اشععلا معلص ىبنلا عم ىلصي ناك اذاعم

 ةراجا ىلع ىبا لل هيو ةضيرف 5 2 هل ىه ةالصلا كلت مهب
 ده وبا اذ ىثياعلا انا قيفع نب ريع وبا انا ليلا شايعلا وبا اذإ

 ىشادرلا([)حرفلا نب سابعلا ان ىرصبلا ىدبعلا ركب وبا ان ىركسعلا

 ٌةبعش اندشفا لاق  ىعيصالل ان

 لص ([)

0 
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 20077 امال لل يللا 7 ل لو اهسافمر اهتز لل كتي

 3001 ا حاعشلا الول ذفن اهل رياث ةنعط هللا دبع نبا تنعط

 7 امنارو ام اهفوذ نم يات ىرب اهقتف تزهثاف ىفك اهب تددس

 ىعيصالا لاق اب در هبناج بقن لب ةدعط هذهب سبل ةبعش لاق مث لاق

 سس تلقف كب نيا نم ىل لاتف ءالعلا نب ورمع ىبا ىلا ُثرس م

 ادافصو اهدو ليل رخكذت اندشا تلف اذاه تامع لاقف ةبعش دنع

 وبا ىل لاقف اهقتف تزهناف ىنك اهب تددس هلوق تغلب نا ىلا
 لاق نّيعضوم ى تيبلا اذه ىن ةبعش فحص كلملا دبع اي ورمع

 وه امئاو اهقتف تزبناف لاف مث تالدش وه امئاو ىفك اهب تددس

 نا هللا لوق عمس اس هارتا كلملا دبع(*) اي كعسرت هدر تريك

 « ةعسو تانج ىف ىا رهنو تانج ىن نيقثلا
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 دبع وبأ ىرفنلا نرشم نب ده نب لخفةم نب كلملا دبع نب دهم

 ْ ةددتك ةوزغ لل هزايتجا ىف ىلع 1 رم عم ةبطاش لها نم هللا

 مساقلا ىبنا نع عفاف ةارق ةبطرقب ذخا' دق ناكو اهيف دقف ىنلا

 2 نب ديح» ىبا ىلع ريسيتلا ارقو ه١ ةخس ىف بيطخغلا ساخنلا نبا

 نباو ديلت ىبا نب ناريع ىبا نم عامس هلو ريرصلا ىقشولا نودعس
 ىلع ابا اضيأ عمس نمس لمُم نب نب د هللا دبع نب ده هللا دبع وبا هي

 ةاراو لخخم نب هللا دبع ىبا نع غابدلا نب ديلولا وبا ثدح دقو

 * نّيذه ريغ

 عع
 ' ةليط لهإ نم هللا دبع وبا ىفدصلا مساقلا نب ىسيع نب دمدعتم



 ةسلجم مزعلاو هنم هنم عيسف ىلع يآ ةيسريب قل 2 5-5 دم ةرشاب مك 3

 هيتكتسا ارعاش ابيذإ قياثولاب افراع اهيقف ن أكو قارلا 0ك دلل 0

 تو ةخس ىقوتو هفلخ#ساو ةسانكمب هياسق ىف مىوجحاملا نب ىسوم وبدأ ' ْ

 ىف ةيسرم عماجت عمسي وهو هيلع ىرق اس ىلع ىبا نع هتياور نمو

 ىضاقلا ىلع تارق لاق هز ماع م رجلا ريش نم رشاغلا دحالا مود

 سابعلا 2 مكربخا قعلخلا وه سمعا نب ىلع نسحلا ىلا لجالا

 ىبا نع دحاو ريغ ىفثدح دقو ىليبشالا جالا نب دمج* ' نب دمحأ

 دهم لضفلا وبإ ان اذه سابعلا لا نع تلخلا نع ىبرعلا نب ركب ٠

 سابع لدعفلا وبا ان مدرب ةئس ثرتا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ندا

 35 5 3 ديلولا وبا ان ةكمب ىطامساللا سنوي نب لضفلا نبا

 ديعس ىبا نع ةيطع نع هللا دبع نب ريمع نع سيق ان ىسلايطلا كلملا

 ل نك امه لاقو ناييصلاو اسخللا لل ز ء معلص هللا لوسسرأ هن لاق

 ميدرلا 5 مسأقلا ىبا نع نيرخا ىر روُفصَع نب انركز مد ىذثدحو

 ىسيع نب ده هللا دبع ايآ طخ تارك لاق موجللا نب ىسيع نبا ٠

 سوفا ةاو» ىصو ىر ةسفنل بتاكلا ىليطتلا ىفدصلا مساقلا نبا

 و أبمقوج قل 9 جاج# نم مهل ةذجا ىراوث ىلبخ خيو زو اس 5

 رد ةكسم نم روفاقلا ةحْشُص ىلع مهل اهلّسر ىف َرُذ ميتعص را اذا

 رقص ماس م ريغ نم مهنا ةاولأف هد اودع ل5 قوق نم مهانض 0

 1 ٠

 ىبا تهب نمو ىشوطرطلا ذياع نب نمحرلا دبع نب ىلع نب دهم
 رفعج ىبال سوفنلا بادإ باتك ىلع وبا هل زاجإ ىذياعلا ايركز
 ىجابلا بعضا دحا ىلع ةوباو ىلع ىبا طخغ» كلذ تارقو ىربطلا



 ا و اد 11 0 اس1 ين سد اظل اما لا
0 0 5 
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 دل 0 لس لنوعحص ةيمدلاب ةرضدع) 050 همس هثارقب و ىرذعلاو

 « لاوكشت نبا ةركذ دقو :عالع ةنس ى ىرذعلا
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 هللا دبع وباو ركب وبا ىقفاغلا ىقب نب دمح# نب ىسيع نب ده
 0 ةيليبشا ليزن دهن نب ريبجلا دبع“ دو ىزا ِدلاو ىسرملا أضدا

 نب ده ىباو ىبرعلا نب ركب ىباو ىفدصلا ىلع ىبا نع اطؤملاب

 ليعامسا ةراييمحلا ىداو لدا ىو 009 ةئس 00 دكالذو مسرحا بانع

 نع تثدح ءابالل نإ بيرغ قفاون وهو ىقب نب دهم نب ىسيع نبا

 هب هقياور عهمج# هيبأ نع ريبكلا دبع

 ا

 نم ةريج ىبا نب مساقلا وبأ ىومالا ديلو نب دمدأ ند ماشه نب ديغ

 بحهصو ىلع ابا عمس ركب ىبا ىضاقلا انخدش بيرقو(*) ةيسرم لها
 ةريغو بزاتع ند دهن ايا ةبطرقب ى ةلو هب هقفتو رفعج ىبا نب دهن ادا

 ةر واشو ماصع نب ةيمأ وبدأ كل ريصأو داوعلا نب د ديلولا ىبا دنع رظافو

 هلو كدب دومجو هدهازنب ثدحتف ةطانرغ اضو 1 ظفاح | اهيقف ناكو

 هيلا اهبتك هتلاسر ردص ىف لاصخ+لا ىبا نب هللا دبع وبا لوقي

 ةهددل اعفاش

 مايالا نم هب زوفب ركدذ ةرمع لّواطت ناو مركحلا ظح

 مخ ندم ماح هتايحو "دعب داع :.”قروقتلا عسم ىقبب

 ماشح نبا ىلا تاج 5 دشلف رشعم نع ىلعلا تفن اهحمت ىنيلو

 ماما لك ملع نع ةئاص ام ةذالفا نم ملعلا هيلا ىقلا

 نب 1 نب دمحم ركب وبا انثدح هرم. ةنس ناضمر ردص ىقوثو
 ا



 ظ ل ا :

 لاق أهنم ةره ريغ هدانك ف ىريمدتلا ىضاقلا ديلو ىنب كلملا دبع

 دهلو ىفو ديلو نب دمحا نب ماشه نب دي مساقلا مبا ىبيرق ىنثدح

 لصضفلا وبا ان هيلع ةارق ىفدصلا ىلع وبا ىصضاقلا ان ناعيس+# اذه

 ىرق لاق دادغبب ةفيلخلا عماج ىف قع هنم ةارف نسحلا نب دمحأ

 ىلماحتملا ليعايسا نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمحا هللا دبع ىبا ىلع
 ىبحي اذ ناطقلا هللا دبع نب دج نب دمحا لوس وبا مكربخا عيسا اذإو

 عفاف نع ريع نب هللا ديبع ىنريخا مصاع نب ىلع ان بلاط ىبا نبا

 ةرياعلا ةاشلا ىللثم قفانلا لثم معلص هللا لوسر لاق لاق ريع نبا نع

 ركب ىبا نع ملسم هجرخأ لصضفلا ودا لاق ةذه ىلا الو هذه ىلا اك

 باجولا دبع نع ىسوم ىببأ نعو هبا نع رهين نبا نعو ةبيش ىبا نبا
 5 ماسم رس ةعوس انش ناكف هللا ديبع نع ماك ئفقثلا

 ااذول

 مزال ةيسرد لها 5 نع ودأ رفعج نب دمحأ نب ع نس ليوم

 2 2 ئ كلذ نم و أهدعب 5 ةدامسيل ا لبق ريثخلا ةكم 0 ع ذآ

 ثٌتيدحو ىطقرادلل قفلت + او فلتولاو 0 ازبلا ديس ا ىبا نبا

 ةياورلاب ةدانع د ناكو هيلع فقا مل أهم كلذ رجغو ةفرع ىب نسل

 هيقفلا د مل فايع نب رمع ودأ لاق دييقتلا 2 ايرحتم كلا نمسح

 عمسن ةدسرمب امك لوقد ىبطاشلا ىكم نبا وه ىخغلا درع 315 ادإ

 نس نه ودأ أمود ارقذ ىفدصلا ع ىبا ىصضاقلا كك ثيدحلا

 مسا رمذ جيم نكتنو هيلع ماسمل ناذحولا 520 اهب ىسرأا رفعج

 ملف دنع هلاسف لكشم رخآ مسا م مث ارقا دل لاقف هنع هلاسك لكشم

 هدورآ نإ لحي ال انل لاقو هقلغف ىراقلا دب نم باتكلا ذخاف هفرعي

2 0 
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 0  ىضاقلل 0 هدأ 0 ةدشنإ انايبا 0 4 نم 000

 3 ظ 1 0 ىف الصتُم هيئدشتا اممو لاق مث هنع اهديقو ةريغلو بادولا

 ىف هلاق أمم ىيصاعلا نسحعلا نبا ىنعي مصاع نيسحعلا ىبأ ةيقفلل

: 1 

 ديازلا كرجه نم دباكا امب ىعمد ديشيو تفلح
 هل ىندشنإو لاق اهركذ مدقت دف تايبا ةثالث ىه

 ليلاب نوصغلا ىيهاصي حركلاب عيشملا هئيد نذاشو

 لضُي مل كاذ دنع هتيلف للم نع ةص مث ىنطاو
 ىلعل اي نيقشاعلا اهرجس ثلثق اذإ ةظاحلا يوصت (*)

 3 قىدشنإو لاق

 | 399 1و نم ريبعلا حافخ ليللا رخآ هعيثل نم ىباب
 هيف لذاوعلا ىنمال ايلك هيلا اقوش دادزا اذهلف

 هلو

 | اللخل نم كدوُدص ىل لقف كيلُع سارح ىلاصو ٌتلعج

 - ةلُمّرح ىلا اعيرس تليح داعبلاو ىل كرجمه ماد نيل
 ' نؤاشو اهلوا ىتلا تايبالو ةلُمّرَح ىيسي ناتسراملا مداخ ناكو لاق
 لصتت هقيرط. نمو مجحعملا ىف ضايع ىضاقلا اهدشنا عيشملا هايد

 انخيش عيبرلا ىبا نع اندنع ىهو اهلياق لا عب اك دايسام امل

 ال ىمصاعلا نع ىلع ىبا نع ضايع نع مكح نب رفعج ىبا نع



 اذه ىبحي ىبا نع ىوربو كاذ لبق هتيلف ىناثلا تيبلا قى” لاق هقأ

 < ةدنلغ نب هللا ديبغ مكحلا وبا رفعج ىبا هاو
0 : 5 

 نورعملا ركب ويا ىرذعلا ليعامسا نب ده نب ليعامسإ نب دهن

 ىلع ابا بحتص ةهابتلا قيرع هتيبو ةطسقرس لها نم ُشقروُق ناب

 ليعامسا نب د نب هللا دبع دهم ىبا ”يضاقلا ةمع:نم امهعامس قر
 لها نم هعم ةعامجلو هتلحر ىف هل زاجتسا دق ناكو هنع ىورو

 لضفلا يباو ىبنيزلا سراوفلا 7-0-2 هخويش مالعإ اهدالبو ةطسقرس

 ا مهام ةفياط اهريغو ةطانرغب هنع ثدح ايهتقبطو نورهخ نبا

 + ةثايسيخو نيثالثلا دعب ىفوتو مكح ند رفعج وباو ىرهنلا هللا

1 
 عيس ةيسرم لها نم ركب وبا ىءاطلا دمحا نب كلملا دبع نب دهت

 نيس ىبأ نع ةياور هلو نوريخ نبأ ىلاوع هنع بثكو ىلع ىبأ نم

 ةنأم عمس ناسغلا ىلع ىبا رهص تابث نب قعسإ ىباو ثيغم نبا

 * ([) ةياورلاب ةيانع اذ ةقارولا قينا طخلا عراب ناكو هزم ةنس ى ةبطرقب

 أأأ| ظ

 نباب ىورعملا ركب وبا ىلقعلا دهم نب هللا دبع نب رمع نب ده
 ديلولا ىبا نع ةدلبد ىور اهب هيبث تيب ىفو ةيسنلب لها نم نابقلا

 مهريغو ىسويلظبلا ده ىباو هللا دبع نم صبلُح نسحلا ىباو ىشقولا

 ىباو ىدسالا رجب ىباو باتع نب ده ىبا نع ةبطرقب اضيأ ىورو

2 
3 
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 500 0 000 ل دمر الد نوعا ىلع فين دقو
 0 د ركب وبا ىنربخا لاق دايع ند ردع ىبا نع ةرجغو ىراصنالا

 : 8 1 ةراجا .ئفدصلا ىلع ىبا نع هظفلب ىل راجا 2 ىف ىكيقعلا رمع

 00000ركاكلا ىدلعلا نسحلا ىبا ىضاقلا ىلع تارق لاق هاا ةنس رفص

 ١ ىفثدح دقو زازبلا ردع نب نمحرلا دبع دهت وبا مكربخا را
 5 0 دم“ ودأو ىبرعلا نبا ع انذا ةريغو بجاو ند باطغلا ودأ

 ءلل لآ نع امهالك ىدعسلا ريرذ نبا نع ةأوسو ا

 نع ربلا دبع نب رمع ىبا نع ههبا نع ةرمج ىبا نب ركب وبا ىنابثاو
 رصن نب نادعس ان ىبارعالل نب ديعس وبا انا لاق زازبلا دمحم ىبا

 لوقي كيرش نب ةماسا عمس ةقالع نب دايز نع ةئييع نب نيفس اذ

 لاقف اذك ىف. حانج نم افيلع له معلص ىبغلا نولي بارغالا(*) تدهش

 كلذف ايش هيخا ضرع نم ضرتقاو رما ا جرعلا هللا عضو هللا دابع

 مد قلع لاق دبعلا ىطءا ام ريخ اس هللا لوسر اي اولاف جرح ىذلا

 00 اترادلا مزلا ايم وهو ىلع ىببا تايعابس نم ثيدحا اذه

 3 مدقن امع لزنوم داثساب اعومسم هتدور دقو ايلشمو

 لل

 ش كحال ب وح اصو ةيسرم لها نم هللا دبع وبدأ ده نب ردع نب ند

 مص ([)
 ف
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 امدح تل 5 7 / 3
 قيوم

 د يو تفيلاو

 نضل اج هياط

201 

0 

 لاصخلإ ىبا 1 0 دبع 'ودأ ل ىنثا ٠ دقو 3مل 3 نم ع 0 0 5 1

 لماخلا دبع ده وداو 00 0 م 1 عمس 0.10 ةكس

 ىلع وناو ىهلاسلا ىلغ نإ نامثع ام تصل ودأو ىلاجنجلا نش نبا :

 مرحيلا ف! كلذ دعب عيسو مهربعو ىتبسلا ىنشلا| 006 ْش نسح :

 * ثدح هملعا الو تاوف اهبف هل ىدقاولا ىزاغم هإ| ةنس ١
 أ[

 ىنباب نورعملا هللا دبع وبدأ ىراصنالا دمدإ نب نودع ننس كيحتم

 فرعيو ةدرملا لها نم ةرشع ىدحا ىبا نبا لاقيو رشع دحا ىبا

 نم عابس هل ثيدحلا عايسا ىلع بادو نارقلاب ملعو نيحيحصلا

 رازبلا دنسمو هل ليامشلاو ىذضرتلا عماج دفع دنا ةيرفلاب ل 0١

 نب دهن ىباو لارب نب ركب ىبباو دوسا نب قح#] ىباو ناسغلا

 رمع ىباو حدامص نبا مصتعملا ىلوم ديزي دلاخ ىبباو ةفاحسق ىبا

 ىلع هطغب بتكو هب ققحتتو دهازلا شلانمُيلا نباب ىورعملا .

 بيطخغلا ىصاقلا انثدح هما ةنس مرا ىف ىفوثو اربثك املع فحص

 ديبع نب دهم ىبا نع نيرخأ ىف ىسبقلا ده نب دمحا نسما

 ىلع نب ده نب ىلع نسحلا ودأ ةيوارلا 1 بتكو ىرجتعلا هللا

 نيسح نب دمحم هللا دبع وبا ان لاق اًصتخم هب ناكو هنع ىقفاغلا 7



 00 اذ (661.31 9.32

 ىفدصلا ىلع ودأ ىضاقلا انآ هيلع ىنارقب ىضوتعلا ىرهاظلا

 ا 7 مد

0 

7 
 00 2 هن ادم

 00 2227 نا ةب

04 
 . و ملا 7 حك 08

 "الارق ليعايسا نب دج نب هللا دبع دمحم وبا ىضاقلا انا ةارق ةيرلا

  ىكنملطلا وه ىرقملا رمع وبا انا عمسا اناو: ةطسقرس عساج# هيلع

 ان ورمع نب دمحا ان بونا نب دمح» انإ دمحا نب دهت ىضاقلا انا

 نع لّيارسا نع ىسوم نب هللا ديبع. ان ةءارك نب ىامثع نب ديحم

 0 ملص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع دهاجُم نع ىبحي ىبا

 نع يجو هقفثي نا :لالاب لخنر ةدباكي نا ليللا نع مكنم زجعع
 ٌراَزَبلا وهو ورمع نب ديحا كل هبو هللا ركذ رثكيلف هدهاجم نإ وُدعلا

 نع شمعالا نع ثايغ نب صنح ان ىفوكلا سنود نب ماشه ان
 هللا همحر نافع نب نامثع دنع انك لاق هيبإ نع ىيبمتلا ميهاربا

 باردلا ىنعي ههجو ىف وثحي دادعلا لعجتف هيلع ىنثي لجر لعجف

 مههرجو ىف اوثذاف نيحادملا مثيار اذا لوقي ملص ىبغلا تعيس لاقو
 < دادّقيلا.نع سابع نبا نع اضيا رازبلا ةجرخا دقو بارتلا

 أ[

 ف بلسحلا نب هللا دبع وبا ىسيقلا ديح» نب: فلخ نب ده
 قفل نع ةبطرقب ذخاو ىلع ىبا نم كلذ روغو اطولا عمس نامج لها

 بادالاو ةيبرعلاب ملعو باتع نباو جارس نإ نيسحلا ىبباو(*) ىهتعلا دهلولا

 هعا نزعل راسا ئى هع ذحالاو هم عامسلا ىلع تفقوو

 أ 4

 فورعلا هللا دبع وبا ىسيقلا ىبحي نب ناورم نب نمملس نب ده

 ةياور هلو ةيسريد ىلع ىبا نم خمسو اه ريغو ةيسنلب نكسو نوبلاب

 جرف نبأ نع ةبطرقب ىورو شورلا ىخا نباو ىرقملا دواد ىبا نع
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 1 2ك

 نا ناحل لص 707
 ست تمام م املا ريم

 اطولا هيلع ارق ىنالوخلا نع ةيليبشابو رحب ىباو باتع نباو ىنايجلاو
 مدرامعإ علاجمو مهناسز او لاجرلا امساب ةفرعمو ملعلاب ةياخع هل تناكو

 لاوكشب ىبا الو ةلجلا نم ةرهغو ىريمنلا هللا دبع وبا هقع ثدح

 دبع ىبحي وبأ انثدح هم ةنس رفص ىف ةيرملاب ىفوتو هتخيشم ىف

 دم ةعايجو وه ةرم ريغ هباتكك ىف ىجرزخلا معنملا دبع نب نمحزلا
 هللا دبع وبا ان مهحرلا دبع نب ده نب معنملا دبع دمع“ ىبدأ ههبأ نع

 نيسحعل | ىلع ىبا ىلع ئرذ لاف ةراجا ناورم ن: نويلس ن دمج

 انا عمسأ أئاو موو ةخس ةيسرمب عساجلا نيم | ف ىفدصلا دهم با

 نأ ىضاقلا سنود نع ةدج نع هيدإ نع ةريج ىبا نبا ى ذاينا دقو"

 نب ديحا نب هللا دبع .ىئاطلا مساقلا وبا اان :لاق هيلا بنك 00 رادلا

 ىئنثدح اضرلا ىسوم نب ىلع ان ىبا ىنثدح لاق نميلس نب رماع

 نع ىلع نب دهب هيبا نع ادع نب رفعج ةيبآ نع رفع نب را
 نجا نب ىلع هيبا نع ىلع نب نسحلا هيبا نع نيسحلا نب ىلع هينا
 بالقلاب :ةفرعمو ناسللاب رارقا ناميال معلص هللا لوسر لاق لاق بلاط

 رذ وبا لاق دانسالا اذبب اندنع ةريبك ة*+خسن ىف ناكرالاب لمعو

 قيرط ىنذ هداسف امئاو مسصي ال لاقف دانسالا اذه نع ئغطقرادلا تلاس

 نب. لهس :وبا :ان ينطقرادلا لل ةبو ىسوم نب" ىلع .نع هيوري نم

 مس ان لاق ىهشعلا دمحم نب دللا ديبع ان ور نب هللا دبع اف دايز
 لرأ لاقف تاق ىلإ نتا قلع ديبع نم ورمع :ىاّرع لاق نيمحلا قع

 هلضا بهذ اًكرَسأ ناو تكعزف ناك كنبا ناو كلصا: ناك كانأآ

 ىبا نع ربخلا اذه اضيا ىلع ودا ىوردو هواقي لقب نا ىرخل هعرفو 1



 نب ورمع هازعو ديبع نب سنوي تدهش لاق ىشيعلا دهم نب هللا ديبع
 نلابا نا لاق نا ةاّرع ام ى. ناكف هللا دبع هل لاقت هل نبا ىلع ديبع
 « بهذ نم ناو لاق هنا الك اوس ةركذو

 أ[

 |0032 لبا دمحا نم ميهازبا نب ديحا نب مهاربا نب دمحم
 اهتاتوتيد هبنا ىفو ةيرملا لها نم ركب وبإ ىضاقلا ىاسغلا دوسا نبا

 اباو سيصقلا نب دمحا نب ريع ركحب ابإو ىناسغلا ىلع اباو ةابا عيس
 دبع ىبباب هقفتو لارب نب ىقابلا دبع ركب اباو ءارفلا نب هللا ذبع

 ثدح دقو ىفدصلا ىلءوبا هل زاجاو فاطم نب فسوب نب دم هللا

 قاد عناق نما 000 عماجب هنن أوز نم هنع هجمانرب ىف.

 هل نييلعتملا ةضايرو ميعن ىبال ءايلوال ةيلحو بيطخغلا ركب ىبا

 ىبنا نم اهيف سح ىثلا ةتلحر ق عمس مث ىملسلل ةبحدصلا بداو
 ىبباو ىمرضعلا نب روصنم نب ده هللا دبع ىباد ىشوطرطلا ركب
 ةياور هلو مهريغو ىزارلا هللا دبع ىباؤ ىطايمنالا فرشم نب نسعلا

 اههاوسو طاتخلا نب رداقلا دبع(*) دهن ىباو عيفش نب نسحلا ىبا نع

 قاسغلا ىلع ىباو قحسإ ىبا هيبا نع وه اينا سلدنالاب ةراثكحاو

 سلدنالل قرش اضق ىلوو ىمرضحلا نباو ىشوطرظلا نع ةيردكتسالابو

 ”ابرغم نئكارم هل لمفخإو ابزكتم هنع فرص خش البوط .ارهد يمشلإلل
 ةنس نبعش نماث سيمخلا موي ةيرملا نم ايضاق ةيسرم ةدورو ناكو

 ةتبكت ى. شكارمب ىفوتو نيرشعو :عست ةنس مرمملا ف فرصو ة[|

 0 ا سس الل اير ياكل ل
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 نبالو هل زراجاو ةرمج ىبا نب ركب وبا انخيش هئم عمس ةخس ىف.

 نب لهدم ركب ودا ىضاقلا ا مهرهغو ىسوالا امو لاوكشب

 انا .لاق ىرخا دعب ةرم ةيسرم ص ةباتكك ىو كلملا دبع نب دمحأ

 ىلع ودا ىضاقلا انا دوسا نب مهاربا نب دمحم ركب وبا ىضاقلا

 نب هللا دبع دمحم بإ ىضاقلا ان لاق ةركس نب دهن نب نيسح

 ودأ انش لاق عبصأ نب مساق اذ هللا نع نت دمحأ رفعج وبااف

 ند ثراولا ديع 9 ربلا دبع نب ردع ىبا نع ىبا ىنثدحو ركب -ُ

 سيوا ىبا نب ليعامسا ان ةمثيح ىببا نبا ان مساق نع نيفس

 دبع نب دسا ىنب ىلوس ىكملا سهق نب ديمح نع ىبا ىينثدح

 نع سابع نبا باحمصا نم ةريغو حابر ىبا نب اطع نع ىزعلا
 ضالاشإاع ١ بلطملا دبع ىنب اي لاق هنا معلص ىبنلا نع سابع نبا

 مكلهاج ملعُيو مكاص ىدْيُي ناو مكلياق ثبثي نا اثالث مكل هللا

 نيب ()ٌنُفَص الجر نا ولو ءايحَر ءادعم ءادوج مكاعجب نا هللا تلاسو

 ميم ده تيب لال اضغبم هللا (ىقل) مث ماصو ىلصف ماقملاو نكرلا

 < راخلا لخد

 1 ْ 1١

 ىومال ده نب ميهاربا .نب ىبحي نب فلخ نب نسحلا نب ده

 « هيمدق قاّصلا نفاضلا ([)
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 نم عيس لاجنَرَب نباب فورعملا ركب وبا ىادلا

 ارق اممف ةيايسيخو عاستو نايثو عبس ىفس ى هيلع رركتو اليوط همزالو

 ليامقلاو 0 نتسلا بابكو اضدا هعمسو ىذمرتلا عماج

 ريحص عمس امم, ىلَسلل ةبكصلا بداو ميعن ىبا ةصايرو ىذسرعلل

 ا ةلفرانلل للطلاو ةينبح با نبا ميراتو رازبلا دئنسسمو ملسم

 نورد نب ديزي ثيدحو ىنيعباتلا ا الك ديبع ىبال ثيدحلا

 نب ىبحي ةياور نس اطول عمسو ىارفعزلا نسحلاو ةفرع نب نسحلاو

 الك ةرياس ارقو ىراخبلا ا رثكاو هنم. ةالصلا باتك الل ىبحي

 ا( 1 ار اذه ركحب الو هل زاجاو كلذ ريغو'ةنم قالطلا باتكح

 هيلعو هقفت هدو رفعج ىبا نب ده ىباو عيفش نبأو ىرقملا دواد ىببا

 فصانملا نب ده نب عيصا مساقلا ابا ةبطرقب ىقلو ةنودملا ف رطان

 اياو باتع نب دج اباو اضدا هذع اهذخاو اضيا ةنودملا ىف هيلع رظانف

 ةءامج هل زاجاو ىنالوخلا هللا دبع ابا ةيليبشاب ىقلو دشر نب دبلولا

 1 هللا دبع وباو زايبلا نباو ىئاسغلاو نيربش نباو جرذ نبأ مهنم

 نب رمع ىبا طبسو ةفيلخ نب هللا دبغ وباو ىدسالا رحب وباو نيدمُح
 ءالوه ضعب ىقل دقو ىمخللا ىلع نب هللا دبع دمح“» وبا وهو(*)ربلا دبع

 ' عمسو اهيف ج ةلحر هلو ىسوطلا دماح انا هبححصا ضعب هل زاجةشإو

 ىشوطرطلا ركب ىباو ىمرضحلا نب روصنم نب ده هللا دبع ىببأ نم
 رصن نع اهيف ذخا اضيا ةلحر ىلع ىبا هيبالو مهريغو 000 دأو

 املع سلدنالا تالاجر نم ركب وبا نأكو ةرجغو ىسدقملا مص داربا نقا

 ظفحلا ىف مدقتلا م ثيدحلا عمسأو نارقلا ارقاو ةدلبب رووشو أمهفو

 ضرم ةرصع ءارسا دنع ةهاجوو ةرصم ىن ةهابن كلن ةفرعلا ف ىنفتلاو
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 ةيناغ نب ىلع ند ىبك# اهريما ىلع هقامدق ضعب فر ةيسنأب ةرضاحب 0

 لاقف كلانه ضرميل ةدلب ةيناد راق ريسملا ف ادياع ةافاو دقو هنذاتساف

 كلذ دنع لثيتف كدومتو كضرمُت مداخ كيلا لسرف لب ةيفاغ نبا

 قاوغلا ىكبو مهئابش ىكب ىركذب اوُعِمْس اذا مو ىو
 بجر ىن اهب ىفوتو اهيلا هب قفرو هقفار نم هبه صاو اهدنع هل نذاف

 راجاو هيقل دق ناكو ةربخ رثكا هنعو مد ةخس دايع ندا لاقو هزماإ ةنس

 ىبا نع هيلا بتك فلخ نب نسحلا نب ده ركب ابا نا ىجرزخلا
 0 نب نميلس عمبرلا 0 ىلع تارقو اعايلس ةركس نإ ىلع

 مكربخا راطعلا ىلع نب دمحا رفعج ىبا رهشلا ىلع تارف لاق ظفاحلا

 ع ونأ ىضاقلا اذ لاق هب رقأف ىسوم نب ضايع لضفلا وبدأ ىضاقلا

 ىلع تارق لاق ىلع ىبا نع ىردبعلا ده وبا اناو عيبرلا وبا لاق

 دهم ىنبا دهم لضفلا ىباو ده نب هللا دبع ىبا نيلدعلا نيححشلا

 امكذدج امكثدح طساوب نييطساولا ىلع نب هللا ديبع نب ىلع نبا

 بوعد ند ده نإ ديمحأ ند ليج رجب ودأ اف هللا دويبع ند ىلع

 00 انا نورد نب ددزد ان ىطقسلا نمحرلا ديع ند ديحا ان كيفن

 ذوعا ىنا ميلا ومدي معلص هللا لوسر ناك لاق. كلام نب. سنا ل

 ربقلا باذعو لاجرلا ةنتفو لذبلاو نبجلاو مرهلاو لسصحلا نم كي

 بودا ند ىبح# نع ماسم هجرخو ريكخم نع حاسم نع ىراخجلا اهجرخ

 نب دمحتم نعو عيرز نب ديزي نع لماك ىبا نعو ةيلع نبا نع

 نع مهلك كرابملا نبا نع بيرح ىبا نعو ريتعم نع نعال دبع

 هللا ةمحر نع ىا تايغايس ند هو سئاأ نع رينعملا ىدأ
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 فورعملا هللا دبع وبا ىدز الا عبصا نب ده نب ده نب عبصا نب دهم
 اهعماجب ةضيرفلا ةالص بحاصو ةبطرقب ةعامجلا ىضاق قصانلا نياب

 تاارقلا ذخاو هيدا نع ىور اهترضع» ءاببخلا نايعالا ةيتاخو مظعالآ

 سلاجو أيهريغو ىنايجلاو 0 لبا نم :عمسو ريدم نب مساقلا ىبا نع

 هرسإ ةنس ناضمر ىف ىثوتو ةاور اس هل زاجاو ةركس ىنب ىلع ابا

 با ظفاحلاو ىراصنالا دمحا نب دمح» هللا دبع وبا مكاعلا انثدح

 ريخ ند ركب ىبا نع نيرخا ف ىبلكلا نسحلا ند رمت باطغلا

  ىطسقرسلا ىفدصلا ىلع وبا ان عبصا نب هللا دبع وبا ىضاقلا انا

 مريبسم و هيلع يم ةارق نيساي نب رباج نب هللا دبع دمع“ وبا انإ

 نب هللا دبع ده وبا فيرشلا مكربخا هل تلق عركلا ى دادغبب

 00 01 نو هللا دبع نب هللا ديبع ديجتس وبا ان ىمصتتملا دمحأ
 ان ىدقعلا ذاعم نب رشب ان ىسلايطلا سابعلا نب هللا دبع ان ىوغعبلا (*)

 ركب اباو معاص بلا نا كلام نب سنا نع ةداتق نع ةناوعاوبا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةارقلا نوح تنسي اوناك ىنامثعو رمعو

 وبا ةاضقلا مهكم نيرخأ ىف بجاو نب باطغلا وبا ىضاقلا انثدحو

 نسحلا وباو ريذن نب رماع وباو هللا طوح ند نيهلس وباو ىقي نب مساقلا

 ركب وباو ىجنطلا ده وباو دادسلا ىبا نب ىسيع وباو لارطق نبا

 هللا دبع وبدا ىضاقلا ان ءاضم نب رفعج ودا ىصاقلا ان اولاق ىرهزلا

 مهخم باظغلا وبا ىوربدو ةركس ند ىلعوبا ىضاقلا ان عبصا نبا

 ناورم ىباو ىرهزلا نسحلا ىباو ةدعس نب هللا دبع ىبا ةاضقلا نع

 ده نب رشاع دمح# : ياو ميدرلا دبع نب هللا دبع ىباو ناَسْرُف نبا



 وهوا لا كك لا ا
0-0 
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 نب دمحم وبا ىضاقلا ان لاق ىلع ىبا ىضافلا نع مهلك مهربغو .
061.389. 

 هللا دبع ىقثدح ربش ىبا نب نميلس ان ريهز نب ديحا اذ غبصا قا
 جرف ةفركلا اضق ىلع هللا دبع نب كيرش ناك لاق 0 ا

 ماقاف نارزبخلا تاطباو ىماش اهل لاقي ةيرق علبف نارزيخلا ىقلتي
 نب العلا لاقف هلكايو ءاملاب هلبي لعجسف هزبخ نميدو اهرظتني انالث

 : ىونغلا لاهنملا

 ءاضقلا ىلع كوهركا دق ناب اقح تلق دق ىذلا ناك ناف

 ءاسنلا نس جيك نس ىقلن موي لك ىف اعضوم نل امف

 ف أاميقم

 ند ىسوم لاقف ىدبملا نب ىسوم اكيرش ىنعي هلزعف ندهيلس لاق

 لزع ايضاق تيار اس ءاضقلا نع كولرزع هللا دبع اباب كيرشل ىسيع

 5 علُخ ةابا ناب ضرعي نوءلخيو نولزعي كولملا مه لاق
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 زواشملا هيقفلا هللا دبع وبا ىلسلا رواغم نب مكح ند رواكم نب دي

 ىلع ىبا نم 'عمس سلدنال برغ نس هفلس لصاو ةبطاش لها نس

 ىببا نع ةياور هلو كلذ ريغبو ميعن ىبال نيملعتلا ةضايرب دنع ثدحو

 ىباو زوفس نب ركب ىباو ثباث نب ده ىباو ديلت ىبا نب نارمع

 هب هّقفنو رذحُج نب رفعج ىباو ىلكرلا دهم ىباو بيبد نب رماع
 نع تثثدح هزم ةناس ل ىف ىفونو مهريغو ىبرعلا نب ركب ىباو

 ةركس نب ىلعوبا أف رواغم نب هللا دبع وبا ان نيفس نب ده ىبا

 مساقلا وبا انا ةدّتنك لل ايزاغ انيلع همدُقُم ةبطاشب عيسا اناو هيلع ةارق



 ١ بل وأبا كول 0 هي لا ا

(. 84 .3817 07601 

 5 001 نيا لقر افشل هب ارا
 4 انا معلص هللا ٌلوسر لاخ لاق كلام نب لببلا“ نع لفل نب راتخالا نع

 اهبن ال نم رم نأ ةييقلا مي اعبن ايبنالا رثكا اناو ةميقلا موي عيفش لوا

 تايعءابس نم ثيدحلا اذه دحاو ريغ قدصم هعم ام ةييقلا مود ىناي نك

 آ001| ذا نع اقعبس دنم يرخللا ةفرح نب :نسحلا زجو ىلع: ىتا
 ىفدصلا ىلع ىبا نع ةارق ةداعس نب هللا دبع ىبا نع بجاو نبا

 نيحرلا دبع ركب ىبا نع ملاس نب عيبرلا ىبا ىلع هتارقو اعايسو ةارق

 هب تثدحو ههبا عم هيلع هعمس ىلع ىبا نع ةارق رواغم نب ده نبا
 <« دلخ# نبا نع نايد نب مساقلا(*) ىبا نع ىفلسلا نع
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 ليمك نب نيسحلا نب دج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع نب ده

 ركب وبا ةبطرق لزنو كيبشال ىمخالا نوره نب زيزعلا دبع نبا

 سلدنالاب لايكلا لاجر دحا ىخّرِلا نباب فورعلا ليلجلا بتاكل
 ىركبلا دهبع ىباو ىبتعلا ديلولا ىبا نع ذخا ابصئنُمو افرشو ابداو الع

 ىناسغلا ىلع اباو جارس نب نيسحما ابا مزلو رف نبا هل زاجاو ايهرجغو
 0 1 اذا باكك ىلا ديلا ىرقأ هنأ هدم هل ندد ام نسح نع
 ىطسقرسلا نا

 عقو نيا ىرد أسو ادراو اماعن ولتي

 وه امناو فيحهصنت اذه ركب وبا لاقف

 عقو نيا ارداصو اًذراَو اساغد ولثد

 هي) سمح رعش وهو

 و



 حرك ولدلا نم سوح ى توحلا ام اذا تح 2 0200
 َعّصن دق باصخ اهيف ىثلا فكلا نزاوو 0

 عمط(|)ِرمَص ىف سهلف اوسرع ليلدلا لاق ١
 نب دهلولا ويا 'يللذ كح انءري ى اذهانيفكمي لاو لعرب ١
 ةبيتق نبا هدشنا ىنصحال رعشلاو ثلق هنع هب تثدحو هيقفلا ةربخ

 هيف عقو ىذلا ثيبلا لبقو ةريغ أضيا ةركذو هل ءاونال بانك ىف

 ٌعُرُت قوف اذ قرغا اذا مار اهُماُمَأ
 رعشل | اذه نمو

 عطقتا دقعلا رثاخأا ةروع ترثتناو

 رصم رايدب هدج ةملسس نصح لزني ناك هنال ىنصعلا هل لهقو

 ناورم نب كليملا دبع نب ةداسم نب ديزي نب دج وهو هيلا 85

 هللا دبع :اجههو نوماملا جادس انسح» ارعاش ناكو عيصالا ابا ىنكبو

 ىلع نب ا نب كلملا دبع نب دمحتم ناكو هضراعو رداط نبا

 نب دم هللا ديبع ويإ هبسئو هفصو اذه غبصالا ابا ضقاني ىمشاهلا

 هفيلات نم ارعشلا مجدعم باتك ىف ىقابّزَرملا ىسوم نب نارمع

 هيقل ىفدصلا ىلع ىببا نع ةياور اضيا ركب ىبالو كلذ تلقن هنمو
 هللا دبع ىبا ةبطرق ريساب هصاصتخا كلذ ببس ناكو هنع ذخاو ةيسريب

 ىلا لاص+خلا ىبا نب هللا دبع وباو و» ىنوعيللا دواد بالا نب دمح#

 اكجاقو هقوما عفدو نيفشأت نب ىفسوي نب ىلع .ىلع مايقلا مار نا

 سيلا ْخ ا



 مع 761. 34. ه4.

 0 08 لها نم الملا ةالاسو هيدأ ناطاس هني الو لول هثعيب نع

 بربف ةريددت دسفو هيلع ضبقو بكن مث ه.. ةنس كلذو أهداب قفو

 لحو اريثك ىلع ىبا س عمسو سلدنال/ قرش ىلإ ذينيد رك وبا

 ا000) لآ سوي نبا ىلع ىضر: نا. كل ةقرافي ملو افيط) الحم هئم

 نم اهبلا امو ساف ةنيدم ةالوو دنع فصو هيلع نمو هدوقو ديخاو جالا
 ذا 00 كلاثه هيععحصو 1ك وبا هب قحاف برغملا 1

 تروبلاب نورعم ا عضوملاب دهشتسا 000 كلذ دعب ةيسنلد عم اهيل

 دحإ دنع ةليل ثيّقعت لاق هنع ىكحو 0,4 ةنس بابلا ةيدرعلاب ةريسفتو

 ةرثكل ديري ةمختلا تيشخف ةيسرم لها نم مهرهغ وأ رداط ى

 ىلع ىنعي ةارقلا ا بصل مث أدغ موندأ ى مسكن 0 تلقف ماعطلا

 ىشخأو ىنطب الاف نالف دنع ةايللا 0 تلكد لع ل

 ا٠000 لكلا ال تلقت اله لاقو هّمجر رتمتفا ادغ ل ةمخحلا

 ضعب ناك دق كمت ةاوادمب هللا ىلع نمت ىنطب فخ ىح

 ىف هل لضفلا لها نم حايشالا نم(*) هللا اهفرش ةكيب تّيححص نم

 هل تعضو اذا ةكمب ءاملا مدعل هلدا تناكف لغب نم ضاوحا ةراد

 ضوح ا قى هب وضو ام ليست نا اجر ضوحلا ىلع هعضو تخؤوت ةوضو

 طاخا نأ ةركا لوقي ناكو رخا عضوه ىف. اضوني و املإ ود ذخايف

 نع ةلاوسل ىلع وبا رطضاو ةياشع ى ةليل رخاتو رخا المع ىوضو عم

 راهنلا نم هتاقوا ل ةدايز نياشعلا نيب ام هل عرف دق ناكو هياطبا

 لاقو ههجو رعيتف ثرخات كلذ لجالو ترطناو امياص ثنك لاقف

 تحس ناو ايفاج تنك هنلق نأ ىش ىسفن ىف مايا دعب هل لاق مث ارقا

 ىنثربخا اشاغ ال ايفاج نوكا نا ىدنع ايشالا نوهاو اشاغ ثنك هنع
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 دق مايا ذنم اناو كموص لجا نم كياشعل ترخات كنا لابل ذنم

 رددلا رثكا موصب ناك هنال كلذب عبشلا ىرو اهئاو مودع ىلع بترذ

 نم ةمتعلا نم ىفارصنا دعب الث رطفا اك نياشعلا نيب ارقث ثرص ذمف

 دقو كسفن ظحل ىنعي ةدحاو ةلبل كراطفا كرن مل تناو كتارق لجا

 هيلع هّضحو ملعلا ى هييغرت كلذي هللا همحر داراو تحرتساو كل اهنلق

 مكحا وبا ركب ىبا ةاور نو هب ةدهفتو بدال لا يدك اذه ليك ان

 وباو ءاضم نب رفعج وباو رجخ نب ركب وباو ةرهخ نب ديلولا وباو هغبا

 ةرخاب ناكو هنع نيروكذملا الود نع تثدحو مهربغو هللا ديبع نب دجت

 ةتفرعيأ هب عفتناف ةيبددالل بتكلا ارقا ق سانلل سلج دق ةرْمع نم

 ةليل نم ىفوتو برغلا ماياو ةغللا ىف هعاسناو بسنلاو بدال نوذفب

 ةإمالا ةنس ةجنخ] ىذا نم الخ ةرشع عبسل لوالت اهعبر ىفو نينثال

 كحل وبا هنبا ةيلع لصف ةبإس مآ ةربقيب نقاو ةنس نعيش نداكا

 رمع نب ريبزلا دمح“» وبا سيهيرلا اهرضحو ةدوهشم هتزاتج ثناكو

 <« 688 ةنسر فص ى ةدلومو نوعمللا

 لل

 ده نب نيسحلا نب ىلع نب زيرعلا دبع نب ىلع نب ىبحي نب دج
 لاخ وهو قشمد ىضاق عياصلا نباب فورمعملا ىلاعيلا وبا ىشرقلا

 00 مساقلا وبا مهنم ةعامج قشمدب عمس ركاسع نب مساقلا ىبأ

 ىسدقلا مسار وف ردصن سدفلا وبأو ديدحلا ىبا نب هللا دبع وباو ءالعلا

 ابا رصمب عمسو مهربغو ىنثارفسالا رشب نب لهس جرفلا وباو هب هقفثو
 ىسرافلا دواد ىبا نب هللا دبع 0 سمحلا ادآو يملا نسعلا

 ديز نب ىلع دج اباو ساورلا نب نيسملا ند دهم نسحعلا ابا سينتبو



1 )861. 3847. 85 

 20 رفا ا ةوبإ هبانتساو ىقفارلا كللا دبع نب ىلع نسحلا ابإ اكعبو
 000000 اسلاك ع ال اضقلا ى ىلع نبا بحب

 1ك وو دعبو هيبأ ربك دنع اضقلاب ديتسأ مث ةروضح قر هفلخ» ناكإ و عجر

 دعب « ءاعيز رال موي نفدو رجمفلا ناذا دعب ءاعبرالل ةليل و» ىفوت ناكل

 هيخأو هيدا ربق دنع هزمال ةنس رخالا عجدر رهش نم فنصنلل رهظلا ةالص

 هخويش ةدنعو قشمد هلوخد ىف ىلع ىبا نع ىور م0 ةئدس ةدلومو

 نب سراوفلا ىببا طّبس يفاشلا هللا ةبه نب ىلع نسحلا وبا انربخا
 ىشردناالاب فورعملا ىراصنالا دمحا نب ده هللا دبع وباو ىبريجلا

 انا لاق ركاسع نب نسحلا نب ىلع مساقلا ىبا ظفاحلا نع امهريغو

 نيسحلا ىلع وبا انا[*)ىشرقلا ىبحي نب ده ىلاعلا وبا ىضاقلا ىلاخ
 ريغ انثدحو ىشردنال لاق قشسدب عم0 ةنس هيلع ىتارقب ده نبا

 نب مالسلا دبع نب د اغلا ىنأ خهشلا انا لاق + ىبا نع دحاو

 نسحلا نب ىلع نب دهم نب ىلع نسحلا وبا ان طساوب هيلع ةارق ده

 بذوش نب ريع نب هللا دبع ده وبإ اذ عءال ةنس الما ىنالديصلا ةفزُخ نبا

 نع ىعجتشالا كلام وبا ان نوره نب ديب ان ماوعلا ىبا نب ده ان

 معلص هللا لوسر لاق لاق نابيلا نب ةفيذح نع () شارح نب ىعبر
 مل اذا ةوبنلا مالك نس ةّيلهاجلا لها دب قلعت ام رخا ناو ةقدص هلك فورعلا
 ظ ىلع ىبا مسا ف ثيدحلا اذه ركاسع نبا دروأ كييش أم عنصاف ىحةست

 وبا ىلاخ انربخا ةصن امب دهت باب ى هلاخ نع ثدحو هخدرأت سم

 نب ىلع نسحعلا وبا انا هيلع ىنارقب ىضاقلا ىبحي نب دج ىلاعملا

 « ةلمهلا اعلاب فكل دلاو شارح (()



 سال 61:

 نيحرلا دبع دهن وبا انا ىعلخلا وه رصمب هيقفلا نيسعلا نب نسعلا

 نب دايز نب دج نب دمحا ديعس وبا ان زازبلا ساحنلا نب ريع نبا
 روصخم نب رصن نب نادعس اف عمسا اناو ةكمب هيلع ةارق ىبارعالا

 عمس ىرهزلا نع ىلالبلا ةنييع نب نيفس 5 ىمرختلا نامثع وبا

 تاسو نينس رشع نبا اناو معلص ىينلا مدق لوقي كلاس نب سنا

 ىعلخلا نع ىلع ىبا ةياور نس ثيدحملا اذهو ةئس نيرشع نبا انأو

 هجرخا بابلا اذه ى هلامكب ىتاهسو أذه نم لوطا وهو هتايعابس نمو

 * سنا نع ىرهزلا نع قرط نم ملسسو ىراخجلا

 ا[

 نب دهن نب صفح نب بلاغ نب ديس نب نمدرلا دبع نب دم“
 ىلع وبا هيلا بنتك ةقلاس لها نس هللا دبع وبا ىجتحتملا رهمكم

 ةفيلخ ىب هللا دبع وباو ىبعشلا فرطملا وباو ةوبا ةدلبب هخوبش نمو

 ىركبلا ديبع وباو ىفحصيلا ركب وبأو جرف نب هللا دبع وبا ةبطرقبو

 ىجابلا دهلولا ادا ىارو مهره و ىناسغلا ىلع وباو جارس نب ناورم ىجاو

 ىلا هعلحر دعبو ةبطرق ىلا هتلحر لبق كلذو ايش هنع ذخأي ملو ةيرملاب

 دا 7 نك ارد لو يرش نب اللإ دبع با صا ةيليبشأ
 ةذخاف كلذ ىلع ازج لاملا نم ةلمج اسوي هيلا عقد عمسو قاجفلا

 دحا نس تنذخا ولو ادبا ايش اذه ىلع ذخا ال لاقو هسار ىلع هعضوو

 اريثك هنع سانلا ذخا ًالضاف ادداز رمعم نبا ناكو كنم تنخال

 وبا بيطخغلا انثدح همام ةنس ةحدحلا ىذ نم ىناثلا فصنلل ىفوتو

 ايركز نب ىبح# ايركز وبا ذاتسالو ةريخ نب دمحا نب ىلع نسعلا
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 ١ ا ا ار ل و حال ل ا لاا ل و 1.

 اف 00 761. ةقب 5

 نب دج وبا انإ هباتك ىف ىفدصلا ىلع وبا ان رمعم نب هللا دبع وبا

 نب مساق اف هللا نوع نب رفعج وبا ان ىكتملطلا رمع وبا انا شئروف

 ىبا نب ركب وبا ىضاقلا انثدحو ةيثيخ ىبا نب ركب وبا ان عبصأ

 يأ ىصضاقلا نع ضايع نب لضفلا ا ىضاقلا نع ةياثك ىف ةريج

 ليزف مالسلا دبع نب ده ىلاعلا ابا ىفعي هيئزاجا ام ىفو لاق ىلع

 نارفعزلا هللا دبع ىنا نع ةفّرخ نبا نع ةيثيخ ىبا نبا عبرات طساو

 نب ىيعكتو ىبا ان لاق عيصأ ند مس اقل ظفللاو | ةمايخ ىبا ىبا نع

 لاق ليبك ىدا نع ب ل اذ قا دأ نب ةديضاان الاف نيعم

 معلص ىبنلا دنع 10 لوقي س ابعلا ثعمس لوقي ةرسيم ادا ثعمس

 ممن تلف لاف مجحن نم 0 ىف ىرذ له رظنا لاقف ةليل تاذ

 نم اهددعب ةمالث ةذه لمي هنا امإ لاق ايرثلا تلق ىرت اس لاق(*)

 كبلص نم اهددعب نيعم نب ىبحي لاق ةنتف ىف نانثا مهنم كبلُص

 نب ىبحي اف ةمثيخ لا ندع نأ هيو ةندف ىف ناغثا مهم رشع انثا

 اف لاق دبعُم ىبا نع رايد نب ورمع نع ةنييع نب نيفس ان نيعم

 ثدح ىنيفس لاق اني همث+2 نا وجراف انلوأب هللا 1 امك سابع نبأ

 ىشب هخنم ل ملف دبعم ىبأ ثيدح ىنعي رفعج 5 عرع نبا

 بجاو نب باطغلا ىبا انخيش ىلع هنم اريسس تارق رد رمراتلا [أذهو

 ا نع بانتع نبا نع لاوكشب نبا نع ةعيمج 0 دلو ذو

 نإ 2 ايبا نع ةرمج ىبا نبا ذب ينابئاو اذا نباوءربلا دبع نبا

 ناكف غبصا نب مساق نع نيفس نب ثراولا دبع نع امهالك ربلا دبع

 * شئروف نبا نع هقيرط نم ىلع ىبا نع هتذخا
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 دبع وبا ىراصنالا رشب نب ىبحي نب دمحأ نب نيسحلا نب دمح“

 ىرجينل | هللا دبع وباو ةطافرغ نكسو ىقروهملاب نزرورعملا ركب ىباو هللا

 ةيروتلاو سيلدتلا ةهج ىلع ةيراصنال .هتبسن ىن. اعْقر ىدزال هيف لوقي
 نم ةيردنخسالاب عمسف اجاح لحرو هل زاجاو ىلع ىبا ند( 1) عمس

 ا لح كحد نيعرطرطلا رججم

 دلب ريغب ثدححتف سلدئالا لل داعو ىدئواهنلا رص ىباو ىواضيهبلا

 مكعلا ىببا عم هيلع ضبقلاب نعشماو سانلا هنع ذخاو هلوجحتب اهنس

 قرشملا دصقف امنئئود نحل في رعلا نم سابعلا ىباو ناجرب نبا

 ىف اهب ثدحو برغملا نس هبر» ىف ةهرب ةياجج ةفيدهب ماقاو ةيناث

 ريسفتب قكيبشالا نيحرلا دبع نب قحلا دبغ ديت وبإ ثذحبوأ هزت ةئس
 ىضاقلا ىردذلا ةيظع نب دمحا نب رداط ده ين نع كيم نب دبع

 نع رد لأ 5 ىرذعلا نع ىفدصلا ىلع ىبا نع |ذه رشد نبأ نع

 لوط دائسالا اذه ىفو هنع ميرُح نب ميهاربا نع ةيودح نب ده ىبا
 هيبا نع ةريج ىبا نب ركب وبا ةزاجال ىف هب ىنثدح دقو لوزنو

 هنع دحأو نع ىورا اناو 5 هيورد قحلا دبع ناكف ىرذعلا نع

 1 د نساحملا 10 10 نسح حلا ونا هي انثدح اه اذه نس ىلعاو

 ىسيع نب لوال دبع تقولا ىبا نع ةرهغو ةيرصملا رايدلا ىضاق راْدَتَ
 رفظلا نب دهم نب نيحرلا دبع سحلا ىبا نع ىزجتتلا بيعش نبا

 رشد ناو هيلع كرفقو ىذم ,رثلأ عساج ةحلع ةعايش نم ةيشاح )0

 ع دييقتلا نيمسح طبضلا ديج اذه



 أرك (761. 25 <. 26 3

 نم ىناكف هلثمب ةيومح نب دمحا نب هللا دبع ده ىبا نع ىدوادلا

 نم ديزاب ىدلوم لبق دهشتساو ىلع ىبا نع هتذخا قعلا دبع قيرط

 + ([) هيلع هللا ناوضر ةئس نينامث
|] 

 ميهازبا نب هللا دبع نب فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب دمحم

 ىقوكرتشاو ىيزكرتشال هيف لاقيو ىطسقرسلا رهاطلا وبا يمهيتلا

 هل زاجإو هنع رثكاو ىلع ابا عمس هعيلوا هنم ةليطت لامعا نس نصح

 دبعلو ئنطقرادلل فلتخلاو فلتوملا هتاعومسم نم هيلع ثققو ايمو

 ةبححصلا بداو ميعن ىبال نيلعتملا ةضايرو هل ةبسنلا هبتشم عم ىنغلا

 نبا ىلاوعو سراوفلا ىبا نبا ىلاماو ةفرع نب نسعلا ثيدحو ىبإسلل

 هتيانع طرفو ةايإ هتمزالم لوطل اهضعب يف هعامس رركت امبرو نوريخ

 ده ىبا نع ةيسنلبب ذخا ملعلا بلط ى :' ةلاقراو أكو ةاور ام ليضعتي

 تباث نب ده ىباو ديلت ىنا نب نارمع ىبا نع ةبطاشبو ديسلا نبا

 مساقلا ىباو رح ىباو بانع نبا نع ةبطرقبي ىلككرلا دهت ىباو

 زكب وبا (*) هيلا بتكو ةيسروب ىلع ىبا نس هعامس نأكو باوص نبا

 0001| ناز ةطانرغ نس شنابلا نب نسكلا وبار ةيطغ نب بلاغ

 ماا00 وقل قو ةيليبشا نم ىنبرعلا نباو رضخالا نباو ةقلام نف مئاغ

 ده ىبا نب دهن هللا دبع ودا هيقفلا اذه رشب نبا نع ثدح ([)

 هارق نيب اس ىذمرتلا فئصم عهيج هنع ىورو ىرملا ديحا نب رهاط

 ماع نم رفص رهش اهرخا روهش ىف سيفتب ةفظل نم عامسو هنم هيلع

 *« روكذملا رهاط نبا ط++ هيلع كثفقو هز*ال



 ةيمورللا ناساقملا اشفاو 00 فلاو بادالو تاغللاب ققعتتو

 عماجب ٌبهطخلا ىبحي نب رفعج وبا اتوس هنع ةاورلا رخاو ثدحو ارقاو
 ند دمحا رفعج وبا مكاعلا تاياقملا ةذه انل ىؤر هنعو مظعالا ةبطرق

 اهيف ةرعش نمو اعايسو ةارق اهيشخُم نع انبحاص ىبطرقلا ىراصنالا ىلع

 فسعت بونذلا لود ىلع هلو فّسات ىسملا بنذ نم تاهبه

 قْسْرُي ةياوغلا ديق ىفو ىف حراس ةطيسبلا ىف قيلط .اولاق
 فسّرك لباذع لل داتقلا كوش اضغلا ٌرَمُج ام ردي مل ابنذم اد

 ةوساتو مددت ديفي دقلف عجار يزن لا: كانا هيا

 نسوي ةنامضلا ىلع ةاعد ىتح ىدهلا بوقعي مض نزخ هلل

 اكس ناب لك ماوعا ةثالث نم اوححن ةةلواط ةنامز نم ةبطرقد ىفوثو

 ىرقملا نوبلغ. نب ده وبا انثدح  هرث» ةنس ىلوال ىئدايج ى هيلع

 فىسوب نب دمعحتم رهاطلا وبا ان ريخ نب ركب ىبا نع نيرخا قر

 ةنسا ىإ :ةيسرمب عمسأ اناو ىفدصلا ىلع ا ىلع ىرق لاق ىميهتلا

 ىبا ىلع تارق لاق اهدعب عسن ةئس رضاح انآو ةينأث 'ىئوق مث 4

 هب افا قيشر نب' نسحلا ان ىوحلا سحلا وبإ انإ ئزارلا نياثللا

 دمحا بعصم وبا ان ىنارتحلا راقغلا دبع نب دواد نب. دمحا سحلا

 نع ديعس نب ىبحي نع سنا نب كلام ان ىردزلا ركب ىبا نبا

 ةبجم ثبجو لاق هنا معلص هللا لوسر نع ةشياع نع ردبزلا نب ةورع

 9 ملحف بضغا نم ىلع هللا
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 ىسيفلا م اضو نب زيزعلا دبع نب دمحا نب ىسوم نب ديحا نب ده

 اظفاح ابيقف ناكو اهب رووشو ةيرملا نكسو ةيسرم لها نم هللا دبع وبا
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 ةريغ نع سلدنالاب ةياور هل ملعا الو هب صتخاو ىلع ابا ةيسريب عيس
 ركحب اباو فرشلا نب نسحلا ابا ىقل دقو هتايح ى لفق مث لحرو

 ىفلسلاو ىزارلا نم عمسو ىلع ىبا خوهش نم امهو لبش نب ىبح#

 ريغو ؛ىزمرهماّدلل ١ لصافلاو هيالما نم ةيسالسلا سلاجملا دنع بتكو
 فيلات ملكتلا ىموزخدلا ملسملا نب دهم هللا دبع ىبا نع ذخاو كلذ

 دياوف برغملا لل بلجو ىلاعلا ىبال داشرالا 0 داهملاب مجرتما

 نوعثف نب ركب وبإ هلع ثدحتو قرشملا نم همدقم هع كلمت

 زيزعلا دبع هنبالف ةرهص ناكو عابدلا نب ديلولا وباو ةدمب هلبق ىفوقو

 ههقفو ةديرب ثيدح ى عومجم هلو اذه هللا دبع ىبا ةدج نم ةزاجا

 ودا لاقو هخدرأت قل لاوكشب نبأ هلاَق حرس ةكس ىثوثو هيلع كفقو

 ىناثلا ثتبسلا موي ىشع ةيرملاب ىفوت هجمانرب ىف ءاند نب رفعج

 ةناجب باب ةربقمب 1-2 م ريصع نفدو 0 ةحبس خدع 1 ندم

 نب دمعهم نب نمحرلا دبع مساقلا وبا ان ىثراحلا نميلس وبا انثدح

 ىبا ىلع ىرق لاق حاضو نب دمدحأ نب دهت هللا دبع ودأ اف بلاغ

 نب ديحم وبا ىصاقلا ان ه. ةنس عمسإ اناو ظقاحلا ةركس.ىنب ىلع

 دهن نب ديحأ ردع ودأ مكربخا عمسأ أانآو ةطسقرس هيلع ةارق ليعايسا

 ىبا نع ةابنا ربلا ديغ نب رمع ابا نأ هيبا نع ةرمج ىبا نب ركب

 ان ٌراّزبلا ركب وبا ان ثويصلا انا جرفم نبا نع ركاش نس قعسا

 وروع نب هللا ديبع نع رفعج نب هللا ديع اف ىماخرلا بوقعد ند لضفلا

 ناك لاق ىعختلا ميهاربأ نع ةرم نب وردع نع ةسيئا ىبا نب ديز نع
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 نايك ند حل لذ اقررش ليتب نا لاحت 08 1201

 قورسم لاقف نامثع ةلثق اياقب نم الجر لمعمل ةيقع ن را 1 لاقف
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 نأ بوذك روغ كثيدحلا قوثوم ف ناكو كدوعسم ند هللا دبع ائ

 5 ةيبصلل :نمق# لاق دنع برد رهأ كيباد ىتا امل 2 هللا لوسر

 0 معلص هللا لوسر كل رما امب كبْسحسف لاق راثلا لاق ىدعب

 ايا نأ ده نب معنيلا دبع دهث ىبدا نع نيرخآ ىف ىالحلا عببرلا

 ةارق ىفدصلا ىلع وبا ىضاقلا انا هيلا بتك جاضو نب هللا دبع

 ةارق رداقلا دبع نب دمحا نيسحلا وبا انا هءع ةنس ى. عيسا افاو هيلع

 نيدبا 151 ىفرخلا هللا ديبع نب نمحرلا ديع مساقلا وبا انإ هيلع

 ةبعش ان لاق ىبنعقلا اف بلاغ نب ده ان سابعلا نب دهت نب ةزيح

 لاف دوعسم ىبأ نع شارح نب عنز ند روصام نع جاجسع أ نبا

 اذإ ىلوالا ةوبدلا مالك نم شاغلا كردا امم نا معلص هللا لوسر لاق

 ةداور نم ثيدحلا اذه يف مدقت لف ثيش ام عنصاف ىحعست مل

 تارقو هظافلا ضعب ىف ىالتخاب ناميلا نب ةفيذح نع اضيا ىعبر

 دوحدم نب نمحرلا دبع مساقلا وبا بيطخلا ان لاق عمبرلا ىبا نع

 ةد رملاب عفان نبا وه هيقفلا دمحا نب ىلع نسحلا وبا ان هيلع ىتارقب

 ان ديححم نب هللا دبع ان ربلا دبع نب زمع وبا ان ىناسغلا ىلع وبا اذ

 اك ةيلسما نب هللا دبع ان .ثعشال ني :سيلس ان ركحب نيالا

 عمدرلا وبا انخيش لاق مث اًنّدمو ادانسا ةركذف روصنم نع ةبعش

 ىفو ال لاق ثيدحلا اذه ريغ ةبعش نع ىبنعقلا دنعا دواد وبا ليس

 رهاط ئباإ باتكأ نع نورخاو مساقلا وبا بيطخلا ىل زاجإ اس

 رهاط ودأ انآ ظذاحل) نوره نب دمدحأ ردع وذأ اناو مهلا ..ناهبضالا

, 1. 0 



 ا يي د و اا ابرة ف 1 ديمي زر 7 تاس كر يا كباب يجو ا كا ااا
 14 4 ف " 8 4 : 5 .
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 راج دقو تلق عيسأ اناو هيلع ةارق ظفاحلا ديحا نب ده نب ديحا

 ىضاقلا ىلع ىرقو ىفلسلا نع ةريبك ةعءامج ىف اذه ريعوبا ىل

 انربخا ىفلسلا انابنإ عيمسأ أاناو بجاو نب نسحلا ىبإ بيطغلا

 هلصأ نم هيلع تارق م فل ىنادربلا دمحا نب ده نب دمحدا ىلع ودا

 دمحتس نب لاله ان ىرقملا هللا دبع نب دمحا نب نسحلا انا ذادغبب

 0 مل لاق زازبلا حابصلا نب دجحت نب دمحا سابعلا وبا ان ٌراقعلا

 ام عنصاف يحسن مل اذا ىنعي ثيدحلا اذه ريغ ةبعش نع ىبغعقلا

 ةرصبلاب ىنبعقلا دلو ضعب نع ةاضقلا ضعب ىنثدح حرش هلو

 دعقو اموي مهاعدف ثادحالت بحمصيو ذيبنلا برشي ىبا ناك لاق

 لاقف نروعرهب هفلخ سانلإو ةرامح ىلع ةبعش ٌرمف مهرظتني بابلا ىلع

 هيلعو هيلا ماقف ثدحس اولاق ةبعش شياو لاقف ةبعش ليقف اذه نم

 ثيدحنا بحصإا نم ثنا ام هل لاقف ىنالدح هل لاقف ريحا رازا

 روصنم ان هل لاقف كحرجا وا ىنثدح هل لاقو هنيكس دهشاف كثدحاقف

 ىجحعست مل اذا ملص هللا لوسر(*)لاق لاق دوعسس ىبا نع ىعبر نع
 ا عيمج ا ماقف دلزتم ل عجرو هنيكس ىسرف تي 5 عفصأف

 نريجب ىباحعحصا ةعاسلا همال لاقو :هقارهف» بارشلا نم ةدنع ناك

 تلميع امب مهيربخف اولكا اذاف مهبلا ماعطلا ىسدقو مهيلخداف

 نب كلام مزلف ةنيدملا لل هتقو نم ىضمف اوفرصني ىتح بارشلاب
 ةبعش نم عيبس |يف ةبعش تام دقو ةرصملا ىلا عجر مث هنع رثكاف سنا

 ع ثيدحلا اذه ريغ
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 ةصاخ نب جرف نب بيط نب دوعسم همساو لاضخلا ىببا نب ده
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 دا ىنكُمملا وه ةصلخ نا ليقو نيترازولا وذ هللا دبع وبا ىقئاغلا

 لوق لوالو ةربغو ريخ نب ركب ىنا طه كلذ تدجو لاضغلا

 ىمست ةروقشب ةيرق نم هثيلواو ةبطرق نكس شيبح ىنب مساقلا ىبا
 نسحلا ىبا ىلعو بدال ملعلا بلط ىن ددرت اهثمو اشن اهبو طهلغرف

 هنع ذخا دقو ةزايتجا ىن لزني ناك ةذباب ىضاقلا ىرمعيلا كلام نسا

 مهل فطقف ةشورعم هل ةقيدح ىلا نسلا ىتف وهو اموي هعم جرخو اريسي
 ىضاقلا لاقف قفرت ىلع اهيف طبه ىصعب دوسإ بنع دوقتع اهالعا نس

 ابيجم لاقف ده اي زجا اصعلا د هيلا رظنا هتهيدب اربتختو هل اكرح#
 لان ايب هل مكحو ىرخا ىنيعب اهدعب ظعاف . اصع ىجمنز سارك ةروفل

 ده وباو جارس نب نيسحلا وبا مهئم عيس نيذلا هخوبشو ىربك ةيزم نم

 نب زعلا ميمت وباو سودلا ىبا نب ركب وباو ىدسالا رحب وباو بانع نبا

 هنع اضيا وه ذخاو شذابلا نب نسعلا وباو ةيطع نب بلاغ ركب وباو هئقب

 ةب ركاب ىقلو كلام نبا تركذ دقو ىلقصلا قباس نب ركب وباو احتدنف

 فصُم عيسو ىذمرقلا عماجو ملسم جيحمص هيلع ارق ىفدصلا ىلع ابا

 ةيقشم وهو ىخغلا دبع باكو ىراخبلا 2 رثكحاو دواد ىبا

 نيس ىبا طخ تباث هلوا ىف. ةعايسو ىلع ىببا لصا هنم ىدنع ةبسنلا

 هيلا بتكو هلمحي ام رياس هل زاجإو 3:3 ةنس ى. هتءارقو ناوللا نبأ"

 دبع وباو مناغ ثحا نباو ىناسغلا ىلع وباو ديلق ىبا نب نارمع وبا
 ةنقتاف ثيدحلاب ىنعو مهريغو نيقرشملا نم ةعامج عم ىرزاملا هللا

 وبا اذهب هفصو تدقق هتومدو ترسق هبلعو ٌتبتنا هيلاف ةغالبلا اساو

 هةعامج لامجو هثقو ةرخدفم لاوكشي نبا هيف لافو نيسبح نب مساقلا
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 تعيسو لابكلا لاجر دحا راعشبالو رهسلاو راثالو ثيدحلا ىناعمو
 .نيحرلا دبع نيسعلا ابا ثعيس لوقي ىسوم نب عيبرلا ابا انخدش
 لوقي ةرسم نب ناورم ابا هيقفلا ثعيس لوقي ىرعشال رماع ىبا نبا

 نب هلا دبع ىبا لثم لجر ىلع سلدنالاب بتاك مسا قلظني مل
 هلاخ نا جارسلا نب نيسحعلا وبا انخيش انل ىكحو لاصغلا ىبا

 00 01 ليللا اياد لاوكحشب نب يباقلا اناو ريخ نب ركن ابا
 لاصخلا ىبا نب هللا دبع ىبا ربق موي تاذ اودصق طارشلاب فورعلملا

 ىتلا ةبيابلا هتديصف مهيلع كلانه ارقي نأ مهذهمالت دحا اودعو دقو

 نم ىف ثنكو لاق بقاثلا بسجلا جابخمو بقانملا جارعمب أبمسو

 مهياهتنا دنع نولوقيو هيلع نومدرتب مهتعمسف مهنع اهذخال معصم

 هرصع ارما نم ظح# ملف هلايك عبو مالسالا نيز اي كيلع مالسلا هيلا

 ناعصا ىفخو رهب ا4 ىراوت هلاثمإ ى ةيداعلا(*)مايالل ةداع ىهو هلاماب

 ىباب دعق ىذلاو ربشا مهنع ةباتكلاب ناورم وبا ةوخا راصو رهظ ام

 هتروثو نيفشات نبا ىلع ةبطرق ربما جاحلا نبا مايق وبف هللا دبع

 قثوا ذينيد ود ناكو اهنم فيك نكالو اجدنو اهنع بكن ىلا

 نكي مل هصاصتخا نا عم هباتكو هب هيارزو قصلاو هبابساو هديشاح

 ىنذب هيسول ىتح هللا دبع ىبا نب ركب ىبا ىبعي ىبا هنباب ال

 مكف ييافكل ةافاكمو هتيانعب اصيصختت هيلع ترجف نيترازولا

 تاوذ ناكم لياسرلاو عارهلاب ىلباو ليالحلا بوطخلا كلت نس ىلج
 برغملا لامعا نم ىلو ام ىلوو جامعلا نبا لقُتْسا انو ليايجلاو دومعلا

 وه كلاثد هتيحتصل لاصخلا ىبا نبا داع كلذ ركذ مدقت ايبسح
 نصحلا لل هتمرح نس توضضنا ةفياطو زيزعلا دبع نب ركب وباو
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 فوُقُحو هبارثا ىلع ريمالا اذه فوفشل كلذ زيرحلا زرحلاو نيصعلا
 ةطسقرس لل هلاقتناب اواقتنا مهنا مث هبحدصا قوقح ى ةحمجارلا هئاذ

 لولح اهيادعال اذهاجمو اهياّجرا نع اياذ اهلح نيح ىقرشلا رغثلا ما

 انه اديلبك دسك موسرللا ب راثلا ىف هتازغ نم الفاق هئداهش تح ذاو وفثلا ربلا

 دبع وبأ مزلف 31 روثنملا عصانو مولعلا عياض ن 5 همايإ كك

 نم اهيلا بايالاب ايضارو ةميدقلا داقحالل كلت نم افياخ ةراد هللا

 ةدس لوطب ٌدنماو هلوساه بقعلا ىلع ٌدنرا ةرمع رثكا ىفو ةمينغلا

 كهايح ملحلل دهش نم ًالماخ ىمسي ال ناك ناو ةلويخ نيفشات. نبا

 ثيتح نا لل ةّيئيدلا ىيلاوتلا نم ةلامي كبسحو الماع ملعلاب دهعو

 ثلاثلا دحالا مود نذدو هللا همحر دهشتساف ةينيدمحلا ةسفلاب هتينم

 ةبطرقب ةنياحلا ةثداحلا ىف دهفتسا هط+» هتارقو شيبح نبا لاقو

 00 ا ةراد هيلع ثتيحعققإ هنا هادقم نو زيقملا 1

 لوا ةيناغ نباو نيدمح نبا نيب ةعقاولا برعلا ىف ةونع ةبطرق

 لفاحلا بيدالا انخيش ناكو سلدنالاب نييثلملا ناطلاس ضارقنا

 بابب افثاو ناك هنا ركذي قيرح نب دهم نب ىلع نسحلا وبآ

 ركنملا نس اولحتساو مرج نم اوبكترا دقو ةدماصملا ضعب هب ّرمف ةزاد

 ةهتنابد  ىضتقمب معو هثناكومب مق مهل طظالغالاو مهرجز ىلع هليح 2

 وبا انفرطاو ملعا هللاق هيف مالسالا عجمفو هيفل رف هعبذ نأ هللا ودع



 راين (61. 309. 36 )

 تيفُم نا ىكحف ةبيرغ دياوفو ةديفم بيارغ بحاص هللإ همحر

 ةيس لاصخلا ىبا نبا لتاقب فرع ىتح راشبتسالا ةرسا هنزحح) نمل

 فسا هيانغ دقف ىلع ةيناغ لال نأكو لاق هيلا هنيح ثدهو هيلع تدع

 مولا رحعبلا هبكرا(*)دق مثالا اذهو رياش مهديكو ةهاش مهدجتع ره دياز

 ايبرف ةنتح ملا نم جانو ةحاملل ناج ةقروبمب هنا دقتعاو ةنثفلا ليس

 قحساإ انوي مهام هنيأع نأ قفثاو ةوظحعأ ىتس ةونقسو ةوار اذا ةوُقج

 ىتح كلذ نم حرف ايف هنداع فصو هند ىعدتساو هب اعدف ةوانف هيف

 000 ]3| ىوتو طافتساو .بسغ دقو هياسلُج 2 قعس) تغغلا

 لتقي نأ لاصخلا ىبا نبا لبق نيل ىنتن لاقو طاسبنالاو هنع لاست

 رجو هيلع زهجاف رما م لهمي الو لجاعي نإ هّقح عرب مل نمل قىو

 ةراثب 0 5 ةدال اهفاو ةانعيسإ اف ةاكعم 3 اذه هددب نيب نم ةأجرد

 هلالج محرو هلامعا لبقت هنإ اهب ماع ةرارساو هن دلع ملاع ند ةدانعو

 رصعلا فر نب مل هنأ ءالو انعيسي اضدأ رافصلا نبا ناك دق هلايحو

 نيديح نبا رباثلا قيضيو اور ليكاو ارم هئم لمجا رصإلا نع الضف
 ىوحعنلا ذانسالا اند هيلعو ايهيلع هللا ثيحر هيلا هللا ديبع نب رمفلاو
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 ان اولاق نيرخآ ىف ىراصنالل نييلس نب دمحم نب ده هللا دبع وبا

 ده هللا دبع وبإ ان ىنادمهلا ليحارش نب هللا دبع نب دمحا رفعج وبا
 ده نب نيسح ىلع وبا ان لاق هباتك ىف ىقفاغلا لاصخلا ىا النا

 فلخ نب نييلس ديلولا وبإ ىضاقلا انا عيسأ اناو هيلع ةارق ىفدصلا



 |عو : 053100

 نع ديالو نب نسجرلا ديع نب دنحا رفعج وبا ان لأق هيبا نع ةريج
 هساد نب ركب وبا اف قيُتح نب ىسيع ىسوم وبا ان ديلولا نب ده ىبا

 ديحا نب دهن ركب ىبا ىضاقلا ىلع تارقو ىفدصلا ىلع وبا لاق
 بيطخغلا تباث نب ىلع نب ديحا ركب وبا انا ىقابلا دبع نبا

 ىنيارفسالا ىلاعملا ىبا نع رهقملا نب نسحلا وبا ىنابنا دقو ثلق

 اذ ىمشاهلا رفعج نب مساقلا ردع وبا ىبصاقلا انا لاق بيطخلا نع

 انا ريثك نب دهم ان ىناتسجسلا دواد وبا ان الاق قوأؤللا ىلع وبا

 للف لاق كلام نب. نسما قعنساجا ندا نع يعلا تقرا 2 ١

 + ةماقاللو ناذالا نيب ءاعدلا دري ال معلص هللا ل

1 

 لها نم هللا دبع وبا كالا ىقيعرلا نموملا دبع نب ىلع نب دج

 ىاسغلاو لهس نب عيصالاىدا نع ةياور هلو ىلع ىبا نع ىور ةطانرغ

 عماجلا باتكلا هقيرط ى عمسف اجاح لحرو قباس نب ركب ىباو

 نم قناوربقلا ىبيبسلا ىلع نب نوُتيز مساقلا .ىبال ماكحالا ىف
 نب دلاخ وبا هئم عمس هيبا نع هب هثدخ باهولا دبع لضفلا ىببا هنبا

 ب هزت. ةس ىفوثو ةرجغو ةعافر

 [ا ظ
 ىوحتلا ىسيفلا باطخ نب دهم نب نميلس نب فسوي نب ديحم

 ىبال ةضايرلاو ىذمرتلل ليامشلا باتك ىلع ىبا نم عمس ركب وبا

 عابدلا نبا مهنم ةنياط ىف ىنالوخلا هللا دبع وبا هل زاجاو كلذ ريغو ميعن

 ىورو ىسويلطبل | دهن ىباو ىضرغلا نب ركب ىبا نع ةيدرعلا ذخاو

 هللا دبع نب دمح» رفعج ابا هنبا ارقاو رفعج ىبا نب دمحتم ىبا نع



 10 ٠ م0: ه8. 88

 4 5 0 ةبرقيب ليل ردا امل ةطانرخ لل هبجول ىف هبحهصو

 اهب تايف اتبثم ةظانرغ لل ليتحإ اذه هللا دبع ابا نا لاقبو ةم»

 ١ هطخب هتارقو ةرعش نمو هللا همحر

 لبُخ اهّرْما نيمح لك ى سفنلاو انلغشي وهللاو انيلطي توملا

 لما اهل ىقبي الو ةايحلا ىلع تربك ناو ىقبَت الو سوفنلا ىلبت (*)

 وداو تاع نب نوره دهت ودأو ىسانخملا هللا دبع ودأ هنع ةاورلا نمو

 « هل زاجا ميتهلا نب سابعلا

]| 

 ةناشَرُب لها نس مساقلا وبا عدّيمس نب ىبحي ركب ىبا نب دم

 زازقلا نب رضخلا ط» هيلع ثفقو ىلع نا نم عامس هل ةدرملا لوع

 ةهاجولاو ةدابنلا لها ولعن أكو ىبرعلا 8 ركب ىبا نع اضدا ىوردو

 2 شيبح نبا هثافو ركذ هزع٠ ةخس ىنوثو

15 

 ةيسرم لها نم هللا دبع وبا باطخ ند دهم نب نمحرلا دبع نب دهن

 نوحتف نب ركب ىبا طخ» هلوصا ىف ثياث ريثك عايس ىلع ىبا نم هل
 03 01 هيلعأ را ةربغو

] 

 نم مكحلا وبا مهلا ناكساو ةليهملا ءاحلاب نوحس نب ديرب نبادج

 لا ىلع ىبا نم يس هنا حو هلع بجو نب كارلا نال

 <« هقفتي ناكو
 !/ ا"

 لها نس هللا دبع ودا . ىاسغلا ةزم> نب ديعس نب دمحأ نب دمتم

2 1 
 ا 3 34 :

7 1" 



 (ةأ 0 مهل 8 8

 دقو ىلع ئبا نم عانس هل اهعماجب ةبطخلاو ةالصلا بساابعر ةيردلا
 هلع ثدح ىدرعلا نبا نع اضا ىوردو ةثالسلسُم شضعبد هلع ثدح

 ىلع ىبا نم ةيرااب نيعماسلا ىفو هيدلي ديعس نب ىلع نسعلا وبا
 « هفرعا الو ىيلسلا ةزمح نب. رمع نب دجت هللا دبع وبا

 ١ لنا

 ند لاركنُن نباب نورعلا رداع وبا ىكعلا ىلع نب دهم نب ديه
 نع ةياور هلو ةدنتك لل 9 همدقم ىلع ىبا نم ع ةبطاش لها

 دابعو زوفم نم: ركب ىباو 6 : ىبأ نباو شورل | ىخا نبا

 ده وداو زوفم نب رهاط نب زوفم ركب وبا هدع ثدح ناحرس نبا

 « هزعإ ةنس ىفوتو نيفس نبا

 9 ظ

 ثدحلا ركب وبا ىسيقلا رداط نب دمحتم نب دمحا نب دمح»

 اضيا نويسيف نوبسرألا رهاط وثبو ةيليبشا ن كسو ةجاب لها نم طب اضلا

 عييسو ىاسغلا ىلع ىباب صتخأ متع ةدجو ارنا لقتناو مهنم هذأ تربخأو

 ىناسغلا ذهلتب فرعي ناكف هتافو نيح ذل همزالو ةديع ام ةياع هله

 نب ركب ىبا ةارقب ريكُب نبا اطوم هيلع عمس ىبسبعلا نع ةياور هل
 هيلع عمس ىقاوربقلا بلاغ ىبا نب ريزعلا دبع ديح“ ىبا نعو زوفم

 ىاسفلا ىلع ىبا دنع رخدص نبا لصا ناكو هنع رخدص نبا دياوف

 بتكو تباث هيف اذه بلاغ ىبا نباو ىورقلا نودعس نبا عامسو
 ضع كلذ ندافا 299 ةئس نابعش 1-5 ةيسرم نم ىفدصلا لع وبأ هيلا



 الا (761. 388+, 39 )

 ليلجلا ىضاقلا انإ لاق هيلإ بنتك ةركس نب ىلع ابا نا رداط نبا

 انا هيلع ىغس ةارق ىيعفاشلا نسحلا نب ىلع نب نيسحلا دمحتم وبا

 انآ ىلصولا نودعس نب دج نب نيسحلا نب ده رهاطلا وبا حبشلا

 دبع نب دج نب هللا دبع اف ظفاحلا ينطقرادلا ريع نب ىلع سلا وبا

 انإ دعجلا نب ىلع نسحلا وبا انا عمسا اناو هيلع ةارق ىوغبلا زيزعلا

 00 ااا نا ةفيذحا با نع رمثالا نب ىع' نع ىررقلا نيفع

 ىنا ىنرسي ام ملص ىبنلا لاقف اناسنإ تّيكح ثلاق ابنع هللا

 نبا انل لاق(*) ىنطقرادلا لاق اذكو اذك ىل نأو اناشنإ فكك

 امهيلك وا ايهدحأ نيعم نب. ىبعيو 0 نب دمحا نع تربخا عهنم

 هللا دبع بححصا نم ناكو ٌةبيبص نب ةملس ةفيذح ىبا مسا لاق

 ىبحرالا ةفيذح ىباأ ثيدح نم بيرغ ثيدح اذهو لاق دوعسم نبا

 وهو ىروثلا نيفس ريغ هب ثدح ملعن الو هذع رمقالا نب ىلع هب درفت
 ند نميلس نب هللا دبع ان لاق ىنطقرادلا لآل هبو هنع ولعب ائدنع

 نرعيو ىدزالا ملاس نب فسوب نب دمحأ ان هظفل نم المأ فرعشالا

 نبا وهو رفعج ان ىملسلا نيزر نب هللا دبع نب رمع ان ىملسلاب

 نع ىفجلا رّيشق نب هللا دبع نب ةورع نع ىعختلا بهشال وبا ثرحلا

 لاق لاق ىرعشالا ىسوس ىبا نع هيبا نع ةدرد ىبا نب ركب ىبا
 اهيدياب اهباذع اهجلع باذع ال ةموحرم ةما ةمالت ةذه نأ معلص هللا لوسر

 نايدالا لها نم الجر مهم لجر لك ىطعا ةميقلا موي ناك اذاف

 ةدرب ىبا نب ركب ىبا ثيدح نس بيرغ « راثلا نم هكاكف ناكف

 بهعال ىبا ريغ دانسال اذهب ةنع ةوري ملو هللا دبع نب ةوْرُع هب درفت
 نع ببشالا وبا ودو ثرحعلا نب رفعج نع َساَيُم نب ليعامسا ةاورو
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 هيا َُك 0 م4 هو 0

 ركب ابا ردكذي ملو بوم 0 7 درب ىأ نع 3 ديع نب ةورع

 سنوي نع ةدج نع هيدا نع ةرمج ىبا نبا ىنابناو ىنطقرادلا هلاق

| 

 نب نيهلس نب مكحلا نب دهم نب نمحرلا دبع نب دمحتم نب ده
 نيحرلا دبع نب ديعحم نب هللا دبع نب ده نب رصانلا نمحرلا دبع

 نب ةيوعم نب لخادلا نمحرلا دبع نب ماشح نب مكحلا نب طسوالا
 فيرشلا ىومالكىشرقلا مكحلا نب ناورم ند كلملا دبع نب ماشه

 ىسوم نب ديصلا دبع رفعج ىبا نع ىور ريحالاب ىفرعيو هللا دبع وبا
 قوعنلا بستحملا نب هللا دبع ىباو ةبطرقب ةعامجلا ىضاق ىركبلا

 درب نبأ ىلوس ةريح ند ىسجعو جرت ناو سانلا نا مسأقلا ىتاو

 نيسعلا ىبا هغباو جارش ني“ ناورس يوقاو دع نب مزاخ ركب ىباو

 ةفياطو ىبتعلا كلامو ىسبعلا نسعلا ىباو ىركبلا ديبع ىباو
 ىقالوخلاو ىناسغلاو ىماغلاو ىرقملا دواد وبا مهثم ركذ نم ىوس ةلياج

 ىرزاملاو رفعج ىبا نب دم“ وباو ىسويلطبلاو ىفدصلا ىلع وباو

 وسو هجمانرب ىف ظفاحلا راكفلا نب هللا دبع وبا ميةيمست وكلا

 هبست ى_ ظلغو لاوكشب نبا لاقو عود ةنس ةدلوم لاقو هل زاجاو ةئم

 ةغصوم 6[ نس ةرصب فك دقو ةردك ةئدديب ىقوتا شطقال لا
 ىكحو ناعلا ىف نتفتلاو هبححصاو كلام بهذم ىلع هقفلل ظفعلاب
 اذ اولاف نيرخأآ ى ديزي نب دمحأ مس ساقلا ودأ انثدح هيلع رظوت هذإ

 وبا فيرشلا ان ىراصنالا فلخ نب ميداربا نب دمع“ هللا دبع وبا
 ودأ ىفيرشلا انإ هيلا بتك ىفدصلا ىلع ابا نأ ىرصانلا هللا دبع

0 

 7” نب سابا نوي" حتا را ىلا .

 0 - 3 آم لن 3



 3 00 7 [هنع (761. 99 8
 00000 د نماذج انا ذادغبب ىبني دزلا دهت نب دارط سراوفلا

 نويفس ان ىاطلا برح نب ىلع ان ىءاطلا ريع نب ىئبحت نس ده انإ

 ةيحان رمعو معلص ىبنلا برشف هنيمي نع ىبارعاو هلاهش نع ركب

 وبا لاق نميالاف نميالا لاقو(*) ىببارعال لوانف ركب ابا طعا لاقف

 دبع د وبا مكربخا رصم ةفارقب ىعلخلا نسحلا وبإ يضاقلا اناو ىلع

 ىبارعالا نب ديعس ودا انإ عيهست ثكنناو هيلع ةارق زازبلا ريع َْقس نمحرلا

 نامثع وبا روصنم نب رصن قب نادعس اف عمسأ ائاو ةكحمب هيلع ةارف

 عمس .ىرهزلا نع ىلالهلا ةئييع نب نيفس دجت ودا ان زازبلا ىمرخلا

 ع نيئس رشع نبأ اناو ةخيدملا معلص ى دخلا مك لوقي كلام نب سنا

 انهلع لخدف هتمدخ ىلع ىناثشع 2 ا هس نير نب 01

 قر ردد ع نم دل بيشف نجاد ةأاش نم دل انبلدعدف ائراد معلص ىبنلا

 ملص ىبنلا برشف هتيمي نع ىبارعاو هلامش نع ركب وباو زادلا
 نيب الاف نميالا لاقو ىبارعالا لوانف ركب أيا طعا ريع لاقف ةيدحان زوعو

 انداه هد كتبثاو ايضتقم ركاس نبا قيرط نم كثيدحلا اذه مدقت

 ىراخبلا ةاورف» نيحيعحصلا ى هجيرحتت ىلع هيبنتلا عقو دقو ابعوناسس

 كلام نع ايهالك ىبحي نب ىبحي نع ملسمو سّيؤا ىبا نبا نع
 ريهزو دقانلا ورمعو ةبيش ىبا نب ركب ىبا نع اصيا ملسم ةاورو

 ةديبع نب نيفس نع مهتعبرا ريمث نب هللا دبع نب دمحدمو برح نبا

 ميلك سنود نع كرابملا نبأ نع نادبع نع اضأ ىراخجلا هجرخاو

 وهو دحاو ىنءملاو ىالتخا مهنيد ظفللا ىفو سنا نع ىردزلا نع

, / 3 , 
 7 يم 1

 أ 3 7 اننا

 ناي
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 هياورلا ىن امهكارتشال ىبرعلا نب ركب ىباو ىلح يبا تايعابس لس 0
 هتعيسو ركب. ىبا نم راخفلا نبا هعمس دقو ىعلخلاو ىبديزلا نع“

 « ةزاجا هنع بجاو نب باطغلا ىبا نم انا

]| 

 لها نم هللا دبع وثأ ىكسكسلا ةريغُم نب لود ترم نس ىلع نب د

 نم ةدلبب حابس هل مهو و دمحأ ند ده عابدلا نبا ههف لاقو ةيرملا

 ىلع تفقو هعإ ةنس ىف يذمرتلل ليامشلاب هنع ثدح دقو ىلع ىبا

 * هطغ» كلذ

 11 ش

 نسحلا وبا دوعسم نب ىبحب نب ميهاربا نب نمحرلا دبع نب دي
 نع ىور مظعالا ةبطرق عساجب ةالصلا :كيحانص نازولا نباب نورعملا

 دييقتب اينعم ناكو ىلع وبا هيلا يدكو ةريغو جرف نب هللا دبع ىبا

 وهو ىلعت هلل ركذلا رياك ةالصلا ليوط ةقارولاو طخلا نسح راثال

 نيبيل شكارم لل ةكرحلا هعامزا دنع دشر نب دهلولا ابا'لاس ىتلا

 اهيلع رج أمو اهدالد فر مورلا كل سلدتالا رمأ نيفشات نبأ ندع اهب

 ام فخآ وهو لاق م دجأو مهب رخن حق ببسلا ناك مهودهاعم

 / ع 1 نيدهاعلا ءاعدتساب اهبرغو اهقرش ريمذز نبا ةيفاطلا سود كريفع كمت

 اه امج هل زيع نأ ةاتآ 8 ىع كلذ نم ةلمحو ةايا نيرردحذلا

 ميدقلا ى هيف باجا وأ هعضو وأ هفلا امو كلذ لمح هجو ىاب ةلمح#

 لكلو ملعلا بالط نم مهريغو سلجلا لها هباححصا عيمجو كيذا



 . قلط ردصلا جرشنم دل لاق مث لاوسلا اذه برغتساو مسبتف ماعلا
 تلاس نم عيمجلو هلك كلذ كل تزجا دق انا معن مسيتلا رهاظ هجولا

 هللا انعفن اوناك ثيح نيملسملا عيمج نم ىنع لمحلا بحا نمم

 "كلذ ىلع ىب لد ئذلا ناكو سحلا وبا لاق ههجول هلعجو كلذب

 هيحر ةمثيخ ىبا نب ركب ىبا ط+ ثيفلا ىنا(*) هيلا ىنادحو

 بحاأ ام ىنع ىورد نا ةيلس نب ىبحي ابركز ىبال تزجا دق هللا
 دهتو غمصا نب مساقلا ده وبا ىنم ةعمس ىذلا قرالا باتك نم

 نم بحا نلو كلذ ىر هل ثنذاو ىنس هعمس امك ىلءالا دبع نبا

 تزجا انا اذه دعب دحال ةزاجال نوكت نا تحا ناف هبححصا

 لاوش ى هديب ةمثيخ ىبا نب دمحا بنكو اذه ىبانكب كلذ هل
 انثدحو ةزاجا ةركس ىب ىلء وبا ىصاقلا هب انثدح امو ما/إ ةنس

 نب نيسحلا وبإ ىل لاق هباحمصا (تاقث) نم ةعامج هنع هب

 نوريخ نب لصفلا ىبا ةسربف رخآ ىف ثدجو مم ىبلشلا ءالطلا

 عيمج ىغم عمس لصفلا ىبا طخ) ىلع ىبا انخيش لصا ىدادغبلا
 ةارقب ىراصنالا هللا دبع نب دمحا سابعلا وبا عنشلا باتكحلا اذه

 كلذ عيمج ١ ددرجا دقو ىفدصلاب ديت ني نيسحا ند ىبا ريغلا

 مولعلا عيمج نم ىل زيجا اسو خويشلا عيمج نم هتعمس ام رياس عم

 ىلع ةياورلا ثحا .نملو دوه ىنب عيمجل تزجا دقو اهفالتخا ىلع

 ةذه ىن دجوم وه نمس ةئسلا لها نم نيملسملا عميج نم مهرهغ نم

 كلذك ىراصنالا دهم نب بادولا دبع رفعج ىبا ىرقيللو ةنسلا

 دمحا بتكو انل زاجا وا ةزاجا انربخا نم اوواش فيك اولوقي نا
 عم“ ةنس نم ناضمر ربش ن ميهاربا نب نوريخ نب ىنسحلا نبا

 نب ملاح 3

 دلل

 تمر للم 51 (761. 29. 40 .)



 لساغلا نبا هللا دبع مبا نع ريرضلا قسوي نب دهم نب ىلع نسعلا
 # ةأور ايم هلع

 م ٠

 بمآ نب ':نيحزرلا دبع نب :كللعلا دبع نب ادي نب لهعامسأ نب ديا
 لمع ةيناظنسُق لها نم رماع وبا عجل سيخ نق رطل نبا

 هللا ئضر نؤوعظم نب نامثع دلو نم مهنا نوركذي هتيب لهاو ةيناد

 صضعب ةيعنلا نب نسحلا وبا عمس ةثارقبو اربثك ىلع ىبأ نم عيس هلع

 قراتكو ةبطرق هك هتلحر قا ةيشرمب هفناكا مايا ىراخجلا روحص

 دهلت ىبا نب نارمع ىبا نم اضيا عامس رماع ىبالو ناويدلا عيمج

 رفعج ىبا دنع هقفثو بيبح نب رماع ىباو بويا نب جاجا ىناو

 ةبطاشم ةايضقلل بسكو ايتقبطو ناثجعلا نب مساقلا ئباو ردح نبا

 م« هرب ةنس ىفوثو نيفس نب دهن وبا هنع ثدح ةيسنلبو

182 
 ركب وبا ىودعنلا ىنشخلا دوعسم نب هللا دبع نب دوعسم نب ده

 نبا نع تاارقلا ذخا نابج لها نم بكر ىبا نبا: فورعملا
 نب هللا دبع ا نع بادالو ةيبرغلاو امهريغو غيفش نداو  ساخالا

 مالعالل نم ةعامج نع ىوردو شربالا نباو رضخالا نداو ةيفاعلا ىببا ٠

 ةبطخلاو ةضررفلا ةالص ىلوو ةطانرغ نطوتساو ىلع وبا هيلا بتكو '

 بيهطعتلا انثدح هرعع ةنس ىفوتو ةيبرعلا ةءانص ىف اماما ناكو اهعماج# .

 دوعسم نب دمحم نب بعصم رد وبا ان ديحا نب ىلع نسعلا وبأ

 ديم ركب وبا ظفاحلا انا ىفدصلا ىلع ىبا نع هيبا نع ئنشحلا



 000000 هم (1761, 40 5. 407)

 ارا ا ةريج 0 0 5 انا 0

 .”ثيدحلا(*) فو لاق ديبع ىبا نع ىورهلا ديحا نب ده ةماسا وبا انا
 .ىا( ]دنس دنع همك نم هل هللا ضيق الل هئسل احّيس باش مركا ام

 2 كلام نب مداربا نب دمحا ركب وبا هب انثدح 0 هل هللا بيس

 ةرصبلاب ىرصبلا ىباطخلا ريبكلا دبع نب قوراف صفح وباو ىزارلا

 نع ملعملا زايب نب دبزي اذ زازقلا رذنلا نب ده نمهلس وبا اف الاق
 ايِئْذَح ثييدحلا ركذر معلص نعل نع للا نيا شن ١ نع لاطبنلاب ىلا

 ميداربا نب فسوي جاجححلا وبا ان هباتك ىف ىبيجتلا هللا دبع وبا

 سابعلا وبا ان ةركس نب ىلع وبا ان دوعسم نب ده ركب وبا ان ىردبعلا
 ' نب رفع وبا اذ ىرذعلا نع هيبا نع ةرمج ىبا نبا ىنابناو ىرذعلا

 مساقلا نب نسحلا اذ ىلع نب زيزعلا دبع ىدع وبا ان ىذياعلا ان قهفع

 نب ورمع ابا ىلع نب نميلس (لاسز لاق ىلع نب دج هللا دبع وبا انا
 لوقت وهو جرخف ةيجعي ملف هقدصق ىش نع العلا

 الار نآو نومك نإو كوليلا دنع لقلا نم تقبا

 ُبذكأ اذا ىنع نوضريو مهتفخ مهتقدص ام اذا

5 

 يضاعلا نب نمحرلا دبع نب دمحتم نب نمحرلا دبع نب دمحم
 ةيرملا لها نم ىومحللا بيدالا ديز ىبا نب هللا دبع وبا ىمهفلا

 ريغو رازبلا دنسم ىلع يبا نس عويس اهيلا ةوبا لقتنا ةبطرق نم هلصاو

 ل مس اسس ل مصسسم مس مامصص مم مص



 نب مهدت ىباو لارب نداو سودلا ىبا ساو ىبتعلا نع ىوريم وألذ

 ةيدرعلاب املاع ناكو ده نب مزاخ هل زاجاو ىضرفلا ركب ىباو هنقب

 امهريغو شيبح نب مساقلا وباو قزر نب ركب وبا هنع ذخإ بادالكو

 #« هز ةنغس دعب ىقوتو

1 
 قيام ىفرجلا صاع با بيسحللا يملا هيك ني هلال ديم 0
 عامس هل ةبطاش لدا نم ةفقخم اهدعب نونو ةليهملا ءاملا رسكب ناتح

 دبع هنبالو ةتباور هل زاجا دق ناكو ةذئكك لا هئازغ ىف لع لوبا ند

 ه.و ةئس رخآلا عيبر ةرغ ىف زيزعلا دبع نب دمحتم هيخا نبالو هللا

 ردحتج نب رفعج ىباو دهلت ىبا نب ناردع ىبا نم عايس اضيا هلو

 ديقل شيعي نب ىسوم نب قراط نسعلا ىباو بببح نب رماع ىباو
 دبع نب هللا دبع نب دمحتم همسا ىن لاقو هجمائرب هنع ذخإو ةيسنلبب

 « ثّذدح هيلعا الو ةدلبب ةفورعم هتيدو نانح نب زيزعلا

 زل

 نم لالحلا نيام ىورعلا هللا دبعوبا ىققتلا هللا ةدايز نب دمحم

 دهت نب دفحا سابعلا ىبا ىصاقلا هنبالو ىلع ابا عيس ةيسرم لها ظ

 نيفس نب ديح» وبا امهنع ثدح#» هركذ مدقنا دقو هنم عامس اضدا

 ىف .نوشيع نب ىرمع ىبا ظح+» تارق ام ى اذه هللا دبع وبا ىفوتو

 « هرعاإ ةخس ةدعقلا ىذ

 أ[

 نبا فورعملا ىرقملا هللا دبع وبا ديعص نب كيم نب نسحعلا نب ده
 سلدنالا قرشب نيثدحالا نييرقملا رخآو ةيناد لها نم سزفلا مدع
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 1 0 5 نبل تالا قف ريكشلا كل ئبا نم ع ف يح 1 َ

 ٠ ا لل ام وا اهبم لا 8

 ١ ةكمب اهعمس مم 5 ىذمرعلل ليامشلا هنم (اضنا) عيوسو ةطيصض ةدوجو هطخ

 عيمج ىلع وبا هل زاجاو اهدانسا ىف هازاوف ىماطسبلا حاجمش 01

 08+ باو زاهبلا نباو شردلا نباو دواد وبا'هخرفش نمو هتاياور(*)

 | دكر ناز باتع نباو ىسوهلطبلاو نوحتف. لباو رفعج ئنا ناو
 ىرزاملاو ىبرعلا نبا هيلا بتكو ءهنع ذخا نيرخا ىف ىبتعلاو جاتعلا
 ءالو» ضعب ىقل دقو مهريغو ىيغلبلا هللا دبع وباو منأغ تخا' نبأو

 زيزعلا دبع نب دمح» هللا دبع ودا انثدح هرعال ةنس مرج 0

 دبع وبا ان انيلع اهمدق ةيسلبب عيسأ اناو هيلع ةارق ريعملا ةداعس نبا

 ىلع وبا. ان ةينادب عيسا اناو هيلع ةارق ديعس نب نسحلا نب ده هللا

 نسا ىلع وبا انا رداط نب هللا دبع مسأ هلا وبا ثان هيلع اعايس ىفدصلا

 "ديعس نبا لاق ىعازخلا ديحا نب ىلع انا اولاق ةريغر ىشُخولا ىلع نبا

 دهم نب رمع عاجعش ىبا جمشلا ىلع هللا اهفرش ةكم 2 تارقو

 ىعازخلا انآ ىدايزلا ىليلخلا دهم نب دمحا مساقلا وبا انا ىماطسبلا

 ناليغ نب دودحم ان ىذسرتلا ىسيع وبا ان بْيلك نب مثيلا ان

 ثيار ام لاق بزاع نب اربلا نع قحسإا ىببا نع نيفس اك عهكو ان

 برسي رعش هل معلص هللا لوسر نم نسحآ ءارمج ةلخ ق ةمل ىذ نم

 « ليوطلاب الو ريصقلاب نكي مل نيبكتلا نيب ام دهعب يبس
| 

 فرعيو بلش لها نم نيسحا وبا ىناسغلا دعاص نب فلخ نب ذه

 #7 ىبإ
0 

 م بها
 بم 09 "

 م ,

 ال



 نباو سافلا نباو نيربش نبا نع ىورد اهئم هلصإ نال ىلبللاب

 نيزر ىقلف اجاح لحرو ىلع وبا هيلا بتكو مهريغو دشر نباو باتع

 ىرزالا هللا دبع ابا ةّيدهلابو ىفلسلاو ردان نب جاجا اباو ةيواعم نبا
 ةرخالا ىدامج نم اتلخ نيتليلل ىفوتو بلش اضق لوو مهنع ليحمف

 ىراصنالا مساق ني دج نب دفحا نا ما ىلع تارق هإعال ةخس

 ىلع ادا نأ دعاص نب نينسكا وبا ان ريخ نب ركب ىبا هلاخ نع ريما

 ماكحالا بحاص ان لاق ىتءارق تناك هلصا ىفو هيلا بتك ىفدصلا

 عمسأا انإو هيلع ةارق شتروف نب ليعامسا نب ده نب هللا دبع ده وبا

 ةراجا ىكنإطلا ىرقملا دهم نب دمحا ريعوبا ان ةطسقرس عماج ى

 ركب وبا ىنابئإو جرفم نب ىبحي نب دمحا نب ده هللا دبعوبإ انا
 نع ةابنا ربلا دبع نب رمع ابا نا هيبا نع ىبضاقلا ةريج ىبا نبا

 بويا نب ده نسعلا وبا ان جرفم نبا نع ركاش نب قحسا ىبا
 رشب ان ىّتثملا نب ده اف ىرصبلا ورمع نب ديحا ركب وبا ان ىقدلا

 نع ناثدعلا نب سوا نب كلام نع ىردزلا نع كلاس ان رمع نبا
 انا ةدروك ال لاق هئا معلص ينل حرم نكن مل نع باطغلا 0

 هعامس ناكو سيوا وبا ةياورلا ةذه لثم ىلع اكلاس عبات ةقدص انكرت

 ىكح ثيدحلا اذه دانسا ىلع اقفتاف كلام عامسب اهيبش ىرهزلا نم

 نع ىره»زلا نع دحاو ريغ ثيدحلا اذه ىور دقو لاق كلذ رازبلا

 انثدح امهنع هللا يضر ركب ىبا نع لقي ملو رمع نع سوا نب كلام

 ىبا نع دعاص نبا نع ريخ نبا نع نيرخا ىف نوبلغ نب دع وبأ
 وبا اندشئا لاق ىلع ىبا نع دحاو ريغ اناو نوبلغ نبا لاق ىلع
 مما اندشنا لاق ذادغبب ىرابنالا بسيطخلا د نب ده نب ىلع نسحلا
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 نب(*) نامثع وردع وبدأ اندشنا لاق هنوقز رز نب دمحأ نب دمج نسعل |

 (|) ىلقلا وه نيس نب ميهاربا نب قعسا اندشنا لامسلا نب ديحا

 ةرّدغ 2 رهدلا ملت ال ىصق ام كَم رهدلا ميال 5

 ةرفق ىلع افاعضا دادزت هلاوُما هلاب رفاخ م

 رفق ىلع اناميا دادزت مسرد ان ١ لول سومو

 0 ىلع ةيلجر طسبي القاع نكي مل نم نر ريخ ال

 [عع

 أ

 سنوي ىضاقلا نبا دهم نب ثيغم نب دمحم نب سنوي نب ده
 دهلولا وبا ىراضنالا هللا دبع نب ثيغم نب دمحسس نب هللا دبع نبا

 بتك ةيما ىنب مهالو نأ لاقيو ةبطرق لها نم راقصلا نباب فورعلا

 ثدحيو دمحام نب سنوي امهيبا عم ثيغم هيخأ لاو هيلإ لع ذأ

 زاجا دقو سنوي نب ثيقم نب هللا دبع ده وبا ىضاقلا اعيمج مهنع

 ههبأ نع ةياور اذه ديلولا ىبالو هللا طوح نب نمهلس ىبا انخيشل اظفل

 « ةزعال ةنس نابعش ىف ىثوتو مهريغو مزانخو ناسغلاو ىسبعلاو جرف نباو

 [عم

 ةبطاقن لها نم رماع وبا قي نب ةفيلخ نب دع نب ىبحي نب ده
 نيسعلا ىبا نع اهب ذخاف ةبطرق لل لحرو ىلع ىببا نس عمس

 عردو هيلع هنع ذخاو ةيايبشأب رمز نب العلا ابا مزالو هتقبطو جارس نبا
 بان اذ هيحا ركذ مدقت دقو هزعا/ ةنسب ىقوثو بدالو بطلا ة

 نب رمع وبا ىلا بتكو نيفس نب دمح# وبا امهنع ىوردو مههاربا

 + ةطقن نبا ةركذ ىيناصت نينس نبال ([)



 ا ال 0

 هلك نس رماع ىبا هيخال ةذكلأ قوارب ريغ [] ١ ناك
 لِقُتْحُم ريغ لظب ثعمس لهف هبلقت ىف ىامز داصا ىنعد

 (|) ٍلْيغلل ليغلا ى هنمكت ثيللاف ةثداحل ىقارطا كنرغي الو
 أع

 ةاويروا لها نس هللا دبع وبا ىراصفالا ةرهمع نب فسوي نب ده
 تاارقلا ذخحاو رفعج ىبا 0 ني 0 هقفنو ىلع ىبا نم 3 ١

 ثيغم نباو رحب ىباو باتع نبا نع ةبطرقب ةياور هلو ةعامج ن
 ىبا نع بودا نب جاجمعلا ىبا نع تثدح مهريغو ىبرعلا 0

 ةيسرمب نارقلا هيلع ارق هنع ىسانكلا نمحرلا دبع نب دهن هللا دبع

 وبا ةبطاشب ىلع ىبا نس نيعماسلا ىفو هنعو ةنس ةلويرواب ىفوتو لاق

 ىبا نب دمح# هللا دبع وبا ةيرملا لها نمو هفرعا ال ةرببع نب ركب

 باطلا وبا انخرش هنع ثدح رح ىبا نع ىوري ةريمع نب مساقلا
 انهيش تيب .نووموزخسلا ةريع ونب رقش ةريزجب ناكحوا ىلا |
 « هللا ةاقبإ ىرطملا ىبا بتاكلا ىضاقلا

 (رعا

 قابئرُس نباب فورعملا ركب وبا ىردبعلا ده نب نسحلا نب دج

 شيوطم نبا ضيرب ىذلا دجسملا يبسني هقلس ىلاو ةيسنلبا لها

 ىراصنالا دهم نب قسوب جاجمعلا ىبا انخيش طغ» تارق ([) ْ

 موي ىفوتو ع4[ ةنس ردص ى. دلو اذه قني نبا نا ظفاحلا ىسايبلا

 طخ نس ةرط ةبطاشم د هزتا/ ةاس ةدعذ لود نم نيرشعلاو عبارلا ةعيجلا

 5 بالجلا نبا
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 ا ىلع ابا عمس ةفرغلا دجسم هل لاقيو اهلخاد نم

 نب رماع ىبا نع ةبطاشبو 0 دبع سس صيلخ نع ةدلبب ذخا ةياورو

 نع ةيليبشابو ٌثتيغم نباو رع ىباو باتع نبا نع ةبطرقبو تييبح

 وهو هيلع ىرق اس ىف ىلع ىبا نع ةقياور نمو مهريغو رضخالا نبا
 بجاو نب باطلا ودأ هدد ايندحلو 0و 21 للا وش قا! ةيسرمب حمس

 وبا نع ةيلع اعامس ةداعس نب هلل ل ىبا نع هيلع اغاوس ىسيقلا

 - نسعلا وبا انا ىالعلا دهف نب(*) مساقلا وبا انا لاق هيلع ةارق ىلع

 ةفرع نب نسحلا| ان راقصلا ليعامسا ىلع ىرذ لاق زازبلا لايم نبا

 || ]97 وث) نم لطاخا ىيرط نب دغش نع دهم نب زامعان
 راقفلا وذ يي ناوضر هل لاقي ردب 0 ايدل ند للف ىدان لاق ىلع

 ريسلا نم دحا ةوزغ 25 ماش نبا لاقو هخع هللا ىضر ىلع الل ىنف 9

 دحا موي دانم ىدان لاف ميج ىبا.نبا نع ملعلا لدا ضعب ىنثدح

 ريع ابا نا ههبا نع ةريج ىدا نب ركب وبا انثدحو ةرخا ىلا مالكلا ركذو

 000١| ةةلااذبع ىلا نع هريغو ىضرفلا نبا نع هابنا زبلا دبع نبا
 ةفانبا وبا ان ةحمب ىرصبلا دادز نب دمح“ نب دمدحأ ديعس ودأ انإ

 نب هللا ديبع نب دهم نع نايح ان دييعلا دبع نب نع اف ىبلحلا

 رصبأ ةيولالا بعحدصأ يلع 1 اذ لاق قدج نع هجدأ نع عفار ىبا

 مهيلع ليحا نعل لاقف شير ىكراشس ند ةعامج معلص هللإ لوس

 رصبا م ىمورخلا ةيسأ نب ماشه لتاقو مهتعامج قرذو مهيلع ليحعتف

 ليحا ىلعل لاقف شبيرق ى كترشم ىن م اعمج وأ ةعامج ملص ىهنلا

 ىحيجلا هللا دبع نب ورهمع لتقو لب قرفو مهيلع لموعدف مهيلع

 مهيلع لمحا ىلعل لاقف شدرف ىكرشم نم اعيج وا ةعايج رصبا مث



 ا نب ةيبش لتقو مهعادج قرن ملل لا

 01 ةساوملا ةذه نا لاقف معلص ىب دخلا لل ليربج ىناف 0 75

 بفيس ال نداقن :توص عيمسو م دم انإو ليربج - لاقف هم اياو ىخم هنا

 وبا لاقف انوزوم عقو نأ قفتا طظفللا اذهو 0 الو راقفلا وذ الك

 ورمع وبا ةائدشناو هل انمضم دهازلا رجبج ند دمحأ نب دجن نيسحلا

 هيلع هللإ ةيحر هيلا قبسو ةكع ىسنوتلا ىبيهيمقلا هد وعم ىبا ند نامثع

 ىصولا الا اهلان اس ٌةمارك ىصولا بشسح

 ةببلا هيف دهفس ىلإ قس هللا نم كرت
 تلهب رح الو راقفلا رذ النيل

 هللا لّوسر جالس ناكك ىوغللا شرف نإ دمدأ نيسحعلا وبا لاقو

 ةيخمو هينبل ناكو ةربغ دز ردب 2 ةدانصأ فيش ناكو راقفلا د معلص

 ٌيبنلا ةثرو اهدحا ةيئايث ثناكو هفايسا رياس ددع م جاجمعلا با

 0 ٌبصضعلا هل لاقد افي 57 ةدابع نب دعس 0 1 هدأ نع معلص

 ةرقف عمج اهرسكبو ةراقف عمج ءاغلا ينقي ىوري راقفلا وذو 00

 ةضق نم ةيداق 0 ناآكو هطسو ىف تناك تارقفل :كلذب ىهس

 ظ باظخلا وبإ انثدح ةضف نم 0 كلذ نيب ام 2 ةضق نم هلعنو

 4 / اك كلفت طخ نو 0 ده ودأ اى دياع نب هللا دبع

 نمحدرلا دبع نب نوثع ا ىارحلا ةدورع وبا ف ظفاحلا نيسحعلا وبا

 نبا 7 رائيد ند وردعو ءاطع نع كليلا دبع نع ةورع ند 0 نع

 مب 8 8 ربع يف

 جدا 0: 2 35- ربع #6 ل ل رن
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 هدو تاويل اا اب م2

 ا ل ا م41. همر هه

 0 هم هلعفو ةسف نم () تميت 0 معلص ىينلل ناك لاق نابع
 هيفو اربعلا 0 ركذو راقفلا اذ ىبهسي ن 1 اكو(*)ةضف نم قلح هيفو هو ةدضق

 « ةريغ و سراف نبا اهركذي مل دادس ىمسُت سرف هل ةنئاك

 ادي

 هل ةيسرم لها ن ركب وبا ىراصنالا نوبلغ نب نوحتف نب ديع#

 ن: نوبلغ دي ىبا انخيبشل ةبارق وهو هد لاصتاو ىلع ىدا عامس

 ش « ةياورو ةيانع:!اذ ناكو ده
 ل

83 

 هللا دبع وبدأ ىردبعلا نمحرلا دبع نب ديعس نب دمك نب دمدعتم

 اهيدق اهب ىور ةيسنلب لها نم طباضلا ىرقملا لاوُجْوُم نباب فورعملا

 ةيخالو هلو ىيويلطبلا ديسلا نب ده ىباو لْيْذُه نب نسحعلا ىدا نع

 ع 1 نع بدك دقو ىلع ىبا نع ةياور هللا دبع ده ىبا

 ةرهشلاو | دهن 2 ذخاو اهانكسف 0 1 0 وه لقتناو مايا
 ٠ ج امهنم هللا دبعل ةياورلاو ةياردلاب

37 
 لإ زي نب فسوي نب مناغ نب ديمحلا دبع نب كلام نب دب

 ىلع ىبا نس اهب عيس ةيرملا لها نس.دللا دبعوبا ىاطلا موئاك
 ين راسم ىف هخم هت س ىلع تفقوو هط+» هبتكو ىراخبلا 0

 اممم للالا

 اذكح ()



 زل 000 0 '

 ده نب مناف ىبحي مبا هخيأو ناقنالاو طبضلا لها نم ناك كلذ

 ىرامخبلا 2 ىسريلا ىزفنلا دهم ىبا نم عيس ةياور اضيا هل

 « اثّدُح امهملعا الو همن ةنس ى' ىنمرتلا عماجو

 [5إ
 زلط رم ظلام اةيغفلا ديلرلا ىلا ةريخأ ب دهم ني هللا ميش ل

 نب دمع“ ىبباو ىبتعلاو ىضر نب مساقلا ىبا نع اهب ىور ةبطرق

 باتع نباو نيديح نب هللا دبع ىباو جارس نب نيسحلا ىباو ناتنم

 د ديهشلا احلا نبابو هب هقفتو دشر نباو فيرط نباو رحب ىباو

 ىباو ىقب نب مساقلا ىبباو ىهرعلا نباو ثيغم نبا نمو اضيا هئم

 ةرم ةفوددلا عمسو مريغو ركب ىبا هيع نباو زيزعلا دبع نب رفعج

 اضيا اهعمسو ىرصانلا هللا دبع ىبا فيرشلا ظفل نم ىرخا ضغبو
 نيرخا ى ىلع وبإ هيلا بتكو رايخلا ىبا نب هللا دبع ىفا ظفل نم

 طبس ىمخالا ده وباو روهج نب مساقلا ودأو اركو ةلدنف نبا منسم

 ىرزاملا هللإ ديع ودأو سرملا ىرغنلا ديت وداو ربلا دبع نب ردع ىبا /

 ى نئفتلاو بدال ى ةكراشملا عم ىارلل سانلا ظفحا نم ناكو

 كاذ ذا سلدنالا قرشب راتجاو هعم ةنئس ىف اجاح لحجر و بوراثلا

 يللا هس 3 نلل نكرم د ةباج مدق م ةيئادو ةيسنلبد هخع ذخاف

 ىور ةدنع ام  ضعب ىفلسلا هلع بنك ةيردنكسالا مدق الو نيعبراو

 ده دياولا وبا هيقفلا ىندشنا لاق ىفلسلا رداطلا ىبا نع ةءامج اغل

 ىدشنا لاق ةيردنكسالا انيلع مدق ىبطرقلا ةريخ ىب هللا دبع نبا

 هسفنل ىدايالا رْهُز نب كلملا دبع نب رهز العلا وبا
 "يسار" ايت ال اجسام

 ةيكيل و 3



 ١ (م61. 42+. 48 م) 04 ١

  0ليوم ال هلام انو ٌكاوقلا 2 ضرع اهل ام

 ضيريتلا اهعبط ىفو وكس 0 اهلك ا 0

 ضرزغلا رهوجلا دسم كسي دقف ىنقرظب نادم 0 دل

 ةنس ديبزب ىفوتف نميلا دالب ديرد ةكم نع ردص ةضيرفلا اذا دعبو/*)

 ان ىضاقلا دهم نب دمحا انالحلا وبا انثدح نيتسلا براق دقو 50[

 ىباو دايع نب ريع ىبا نع تثدحو ةبتاكم هيقفلا ةريخ نب ديلولا وبا

 ' تارق لاق هيلا بتك ةركس نب ىلع ابا نا هنع نييلس نب ةماسإ ركب

 انا ذادغبد ىمصاعلا دمح» نب نسعلا نب مصاع نيسحلا ىلا ىلع

 ان بيصخلا راطعلا دام ىب ده هللا دبع وبا ان 1 نب رمع وبا

 ةرّمس نب رباج نع نّدصُح نع ةنييع نب نارمع ان رشب نب سودبع
 معلص هللا لوسر ملاكم لاق معلص ى تل ل ىباو و لت لاك

 ةفيلخ رشع ىنثا مكيف نوكب ىنتح ىصقنت نل ةمالل هذه نا لاقف

 هجرخأ شيرق س مهلك لاقف ىبا تلاسف اهمهفا مل ةملكب ملكت م

 رصن نع دواذ نع ةيوعس ىبا نع ةبيش ىبا نب ركب ىبا نع ملسم

 ؛ نب دمحأ نعو نوع نبا نع عّيرز نب ديزي نع ىمضفلا ىلع نبا
 رباج نع ىبعسلا نع ايهالك نوع نبا نع رهزا نع ىلذوتلا نايثع

 نا ىلع ىبا كل هبو ملسس نم هعبس ىمصاعلا ناكف ةرمس نبا

 نب رفعج وبا انا ىكنملطلا رمع ىبا نع ةربخا شتروف نب دج ابا

 ابا نأ هيبا نع ةرمج ىبا نبا ىنابئاو غبصا نب مسأق ان هللا نؤع

 نب دمحا ان مساق نع نيفس نب ثراولا دبع نع ةابنا ىردنلا رمع
 لاق ىنايلسلا ةديبع نع ىبعشلا نع ةريغس نع ريرج ان ىبا أن ريدز

 انّير عمتجاف دالوالا تاهما ىر رمع قرواش هنع هللا ىضر ىلع لاق
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 هتايح هد  ىصضقف نامثع 5 مث هنايح روع هب  ىضقف نوقنعي نأ ىلع

 ةءامج ى نّْدلَذُع ىار ةديبغ لاق نبقرا نا ثيارف انا ثيلو مث
 ركذ ال ريمز نبال ىرخا ةناور  نفو ةقرف ىف لدع ىار نم ىلا .تحا

 نم ىلا تحل ةءايجلا قر ردع كارو كنار نأ دل كلقف نامثعل اهيف

 « ةقرغلا ى .كدحو كيار

 [5 | ١

 دبع ودأ ىراصنالا دووعيسم نإ دبيعس ند فئلذخ ند فاض نب لهي

 فقاص هيبا نع ةياور اضيا هلو ىلع ىبا نع ىور ةلويروا لها نم هللا

 اضق ىلوو مهرهغو ىبرعلا نب ركب ىباو رفعج ىبا نب ده ىباو
 كئدنح هدإ ةلس ةدعق ىذ ىف ىفوةو نؤعف نب مساقلا ىبا دعب هدلب

 نع قناص نوت هللا دبع ودأ ىضاقلا انا لاق دايع نب رمع ىبا نع

 سنالا لك عضخي هل مسا أم هسفنل ىثذادغبلا نيسحلا|

 سرطلا ىف ةعبرا هفرخا >سرفلاو مهمورو مهبرغ نم
 سفنلاب وتحكم ةثالث' 2" ىسمأف سماخ اييف دازي

 ةسيخ تثراص ىكلملا مال هيلا تدز اذاف ةعبرا هفرحا ىلعت هللا و» مسالا

 « طخلا ى ةلالث بتكتو

| 

 فو رعملا هللا دبع وبا ىرشلا اخ نس" نويل 0 نميلس ند دهم

 هما ةكس ف ةيسرمب ىلع ىبا نم مكس ةبطاش كه نم ةكرب ناب

 ىوردو رفعج ىبا نب د ىباب هقفثو ةدختك اقل هثازغ ف ةدلبب م

 نب رماع ىبباو رد ج نباو ثباث نب ده ىباو دهلت ىبا نبا نع
35 
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 طاَقَُح نم ناكو ناثجلا نب مساقلا ىباو نولزغ نب رفعج ىباو بيبُح

 ىف ذوفنلا عم ماكحالا نر رووشو دشر نبال تامدقملا رهظتسا(*) هقفلا

 هيدا نع ةثارو ةديب تناك ةغلد ىلع ةتشيع قر رصتقاو طورشلا دقع

 ذاتسالل انثدح هدم ةنس ليقو نيدنثا ةنس ىفوتو اهندلا ىف ةداهزو اعرو

 وبا اف ةداعس نب زيزعلا دبع نب دمحا نب ده هللا دبع وبا ىوحفلا

 ىبا ىتارقب هيلع تعيس دقو ةزاجا ىزفنلا نميلس نب ده هللا دبع
 انثدحو رمعلا زيزعلا دبع نب ده هللا دبع ابا اخخيش ىدعي ىبوع عم

 بحاص نع نيرخا ىف ىرهمدتلا ديح» نب دهم ىسيع وبا ىضاقلا
 ىسانكلا هللا دبع وبا اف ىربفلا بودا نب جاجمعلا با ماكحالا

 ىلع وبا ىضاقلا ائيلع ىرق لاق ةكرب نب هللا دبع وبا انيلع ارق لاذ

 ةارق رابجلا دبع نب كرابملا انا ه.8 ةئنس ةيسرمب هلزنم ىف ىفدصلا

 نبا ميهاربا نب دج نب دهم بلاط وبا مكربخإ هل تلق هيلع ىبم
 ءالما ىعفاشلا ميهاربا نب هللا دبع نب دهم ركب وبا ان ٌزاّزبلا ناليف

 ىبصمحلا سابع نب ىلع اذ ىدلبلا مثيهلا نب ميهاربا قحسا وبإ اذ

 دبع نب رباج نع ردكنلا نب دمح» نع ةزهح ىبا نب بئس ان
 بر ,ميللا ءادنلا عمسي نيد لاق نم معلص هللا لوسر لاق لاق هللا

 هثعباو ةايضفلاو ةلهسولا ادمح» تا ةياقلا ةالصلاو ةساتلا ةوعدلا ةذه

 هد درفنا ةميقلا موب ٌةءافشلا هل ثللح الك هتدعو ىذلا !دومح#» اماقم

 #3 سايع نب ىلع نع ىراخجلا

 [هرع

 نم هللا دبع وبا ىبيخللا شيعي نب نمجرلا دبع نب دع نب ده
 ب خيراتو ىراخجلا دم ةيسرمد ىلع ىبا نم نم عيبس ةيسنلد لهإ



 ذي ١ (761.-43. ه4 ع)

 دق : ناكحو ميعن ىبال ةضايرلاو ىملسلل ةبححصلا بداو ةيثيخ ل

 ثيداحاو كلام اطوم ىعاضقلا نورهخ نب دمحم ىبأ نس عمس

 ةنس نيرشع نم اون قرشملاب ددرتف 5.1 ةنس اجاح لخرو شارخ

 دعب رضم ىلا فرصناو هنع ذخاب ملو ةدرعس نب نيزر ةكمب ىقلو

 ىباو ىمرضعلا نب روصقم نب هللا دبع ىبا نم عيسف نهئرم جيبح نا

 دقو كلان» هيقل ىعاضقلا جاجمعلا ٠ ىبباو ىفلسلاو ىزارلا هللا دبع

 همز ةنس اهتيصقب ةصيرفلا ى اسامإ ةبطاشب ىفقوتو ءالوه ريغ نع ىور

 لاقف هدلوم نع ةتلاسو لاق دايع نب ريع ىبا طخ نم هلك اذه ثلقف

 هللا دبع وبا ان دمحا نب ىلع نسحلا وبإ بيطخغلا انثدح ع8[ ةئس

 "شيعي نب هللا دبع ودا ىرهص ان ىابثلا ديحس نب . وسو" نب دو”

 انبحاص ةدافاب دايع نب ريع ىبا نب دمحا رفعج وبا انثدحو ىيخللا

 ىلع ىرق لاق ةزاجا شيعي نبا نع نيحرلا دبع نب جاجنعلا ىبا

 رمع وبا ان شئروف نب دمحس وبا ان عمسا اناو ىفدصلا ىلع ىبا

 الل نأ لل! كبتكو غبصأ نب مساق اف هللا نوع نبا ان ىكنملطلا

 نيفس نب ثراولا دبع نع ةابنا ربلا دبع نب ريع انا نا هيبا نع ةريج

 يعازوال ان لسم نم ديلولا. ان نبا اذ رعي ني ديجخاوات_ دا

 نب ورهع نع طباس نب نمدرلا دبع ىنثدح ةيطع نب ناسح ىفثدح

 هلا شل ليخ نب دا مدق لاق دولا
 ّىلع تيقلاف توصلا شجا ريبكدلاب هتوص 0 ار رحشلا نم معلص

 ترظن مث اتيم ماشلاب (©) بارتلا هيل توثح ىتح دتقراف ايف ةنبحم

 0 دوعسم نس هللا دنع لل ةدعد سانلا ةقذإ 0
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 رفعج ىا نب دمتم ىباو لع ىبا نم عمس ىلطسقلا هللا لع وبا

 ةهازئو ةهابذ اذ بهذملل اسردم ىروقبلا ب أردص ناكو د هافتو

 اي لالحلا نب سابعلا ىبا ىضاقلا ىلع ةذابشلا قر ةدلب لها هدارا

 عاشتمالا ىلع رصاف خب نب دمتم رومالا لاقتعا فر وهو هيلع اوولاهث

 ظاغ ىتح هتةكله ىلا ٌتْضفا ئنلا هتبلاطإ مهعم ثاعبن الا نع دعقو

 دهصعت هب ىرغا امبرو كلذي هددحدصأ نود ةدارفثأو هقوون دعم 0

 ىنوت نأ ىلا ةربكد و ةرقود هب راص ام هيلق ف هل رقو ةرداود نم هللا

 نويلس عهبرلا وبا ظفاحلا انثدح هد5 ةنس ةددعلا ىذ لوا هقراما ف

 ةيسنلب ةرضاحب دعب هظفل نم ةتعيسو ةيلع قل ارقد ىعالكلا ىوم نبا

 ىهبجتلا نيفس نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع ده وبا هيقفلا اذ لاق
 21 زاجاو 08 ةكس رغص رؤهش فر ةبطاشب هلزخم باب كَ هيلع ىنارقب

 هيقفلا ان لاق رثنو مظن نم هنع ردص امو ةاور ام عجيج اظفل كلذ عس

 ىبا ىشاقلا ىلع ىرق لاق انذا ىمخللا دمحا نب ده هللا دبع وبا

 رمش نم رشاعلا دحالا ف ةيسرمب عماجلا رديعسمل | 13 ىفدصلا ىلع

 ىعلخلا نسحلا ىبا ىضاقلا ىلع تارق لاف عيمسا اناو ةزاع ماع مرا

 نب دمحم وبا ان لاق زاجحعلا ىلا ىعولط نيح رصد ةفارقب ىعفاشلا

 ميداربا ن؟ لوعة نس نسحعلا بيطلا ودا ان ةظفا ند اا ساحنلا

 ىبا نب فسوب اف ةرخص وبا اذ ىلعالا دبع نب سنود ف ىكمربلا

 ىبنلا لاق لاق كلام نب سنا نع ةيما نب ورمع نب رفعج نع ةرذ
 ةنالث هلع هللا افقردص 0 ةحيس نيعبرأ مال.سالا نر ندعب ريع نم أم معلص

 لل



 اذكو (1761. هخ ». 44+)

 ءللا نّيل نيسيخلا علب اذاف :صربلاو# ماذجلاو نونجلا ءالبلا نم عاونا
 غلب اذاف تمحي ام ةيانالل هللا هقزر نيتسلا غلب اًداف باسعلا هيلع

 هتانسح هللا لدقت نينايثلا عاب اذاف ءاهسلا لها هبحاو هللا هبحا نيعبسلا

 * هتيد لها ىف عفشو هضرا ى_ هللا ربسا ىيسو رخآت

 ةأ

 ديع ىبا "ىسهقلا نميلس نب جرف نب ديم نب نمحرلا دبع نب ديا
 ةبطاش لها نم ىسانكلاب اضيا فرعيو سيرث نباب ىفورعلا هللا

 نم ,اطسعتو ىراخبلا :يحمسو اطرخا هني معسف تيشرو للا
 خوسفملاو نسال هل زاجاو 70 راثلا نم اريثكو نغسلاو ىذمرعلا عساج

 جاجملا وبا اهنع لقت: اذكه ةراجالا ليبس لج دقشرمف هلوافر هللا

 نذسو ةمثيخ ىبا نبا ا دارا هلعلو هيحمانرب ىف بوبا نبا

 ىباو نوعتف نب ركب ىباك هباححصا رابك نم عمس دقو ىنطقرادلا

 هلو ال ن0 سابعلا ىرباو دسا نب ركب ىباو غابدلا ن* دهلولا

 ناثجلا نب مساقلا ىببأو بهبح نب رداع ىزاو ديلق ىبا نبا نع ةياور

 ىالوخلا نسعلا نب دمحم ةللا دبع ىباو رفعج ىبا نب ده ىباو

 ناو بائع ندأو وه هل زاجاو هلواخف ىيرعلا نب ركب ابا ىفلو مهرهغو

 ذخاف(*)نارقلا ارقال :دابب ردصتو سسرخا ى درو نداو عيفش نباو دكر

 اريثك املع بتكو ةقارولا قينا ط+لا نسح اطباض ناكو هنع سانلا

 ض جاجمعلا ىبا نع ثتثدحو .011 ةخس ةرخالا ىدامج ىف ىفوتو

 هي هللإ ةهيحر ةأور أس ومع هع دايع نب هللا دبع ىباف بوبا
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 ركب وبا ميجلا فب ىرجمحلا ةرامث نب ناردع نب دمحا نب ده

 ايفعتسم اهيلا رف نيح ةيرماب ىلع ابا :ىقل داّمع نبا هلاق ةّيلهاجلا ى
 ىذمردتلا عماجو نيعيححدملا هيلع اهب عيمسق همم ةحخس ف ءاضقلا ةطخ نم

 ميعن ىبال ةضايرلاو راوس نبال تاارقلا ىف ريختسملاو هل ليامشلاو

 مساقلا ىبا نع اهايا ةذخاب تاارقلا ىن ةيلاع ةياور اذ» ركب ىبالو

 وداو ىجربلا .نسحلا وبا هخويش نمو ه.م ةنس ى ةبطرقب ساتنلا نبا
 نب رداقلا دبعو ناحرس نب دابعو ىدسالا رجا وباو ىيغلبلا هللا .دبع

 راجاو .ىسوهلطبلا ده وباو رقنالل نباب فورعلا مساقلا وباو ظاشعلا

 داو دمححدم نب جيرشو نابع نباو ىكيبشالا نالوخلا هللا دبع وبا هل

 عفتناف ةرمع نم ةرخاب نارقلا ارقاو مهرمغو ةيطع نب بلاغ ركحب

 لياسملا ظفح ى. ةكراشملا عس هيلع بلاغلا ناك وهو سانلا ةد

 هفصيو هيلع ىنثي ليذه نب نسعلا وبا ناكو نالخلا ىلع فوقولاو

 ىثوثو هلاح ةعسو هلاس ةرثك ىلع ناطلسلا ةردخ 6 ضابقن الاب

 ةربقمب نفدو ةمعنلا نب نسحعلا ودا هيلع ىلصو () 58م ةنس نابعش ىف

 لقتناو ةيسنلبب عع ةنس مرا نم رشاعلا ىف, ةرامن نبا دلوم ([)
 نارقلا ارق اهبو تش ةيرمابو ةيسنلب ةنتف ببسب هيبا عم ةيرملا ىلا

 م.8 ةنس ةيسنلب لأ داع مث ةريغو ىلع ىبا ىلع ثيدحلا عيسو

 « بالجأا نبا طعن نم. ةرط



 ذك لقفل. هفز

 ديلع ةارق ىضاقلا دهم نب دمحا باطخلا وبا انثدح شئعلا باب

 ةركس نب ىلعوبا ان هيلع ةارق ةراين نب ركم وبا اف ةرس ريغ اعامسو

 دهم ركب وبا انا رهاط نب هللا دبع مساقلا وبا انا ةيرملاب هيلع اعايس

 نب مثيلا ان ىعارخلا مساقلا ىبا نع ةريغو ىرقملا هللا دبع "نبا

 مايه ان دواد وبا ان راشب نب ده اذ ىذسرتلا ىسيعوبا ان بيلخ

 معلص هللا لوسر ببضخ له كلام نب سنال تلق لاق ةداتق نع

 بصخ ركب وبا نكالو هيغدُص ى ابّيش ناك امنا كلذ علبي مل لاق

 ةارق ةداعس نب زيرعلا دبع نب ده هللا دبع وبا انثدح منكلاو ءانصلاد

 ةراين نب ركب وبا ان الاق ةزاجا تاع ىب نوره نب ديحا ريع وباو

 ةارق ةيصاخلا نب ركب وبا ان اعامس ىلع وبا ان ةداعس نبال ةارق

 نسحلا ودا اذا ىملسلا نمحرلا دبع وبا انا ىردوجلا عتغلا ودا انا

 دبع ,نب .ىلع اف ([)ىنرزاكلا :ثرحلا نب: نسحلا» نب ديحمم نم دي

 نب دمحتم نب دمحأ اناو ىملسلا لاق كلام نع ىيثعقلا اف زيزعلا

 انربخإو لاق كلام نع ىبنعقلا اذ ديعس نب نايثع اذ ىفيارطلا سودبع

 دبع وبا ان الاق ىكزلا ىتسبلا نب رفعج نب دهن ركب وباو ىدج
 ان رّيكُب نب هللا دبع نب ىبحي ان ىجاسوبلا ميهاربا نب ديحم هللا
 ىتتسبلا نمولا دبع نب ىسوم ان ليلا س ىلع نب ده اناو كلاس

 ىيللا ديزي نب اظع نع بابش نبا نع كلام ان بعصم وبا اذ

 ملسمل لحي ال معلص اللا لوسر لاق لاق ىراصنالا بويا وبا ان لاق
 ايهريخو اذه ضرعيو اذه ضرعيف نابقتلي ثالث قوف ةاخا رجعه نأ

 09 مالسلاب اذبي قنلا

 ل - هيلع بتكق ليصال ى لكشم ىزراكلا هباوص اذك ([)
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 آ١ الرو لع نبأ ذيملت هللا ديعوبا .ةداعس نب ىسوي نب دج
 ترقتسا ةدنعو ةداعس نب ىسوم همع ىلا ةراهصا(*)لجا نم هب صاخلا

 ةيسنلب نم هلصا باحمصلا هنيواورد تاهشا تراص هيلاو قاتعلا ةلوصا

 ىلو دق ناكو ةينوتمللا ةلودلا ضارقنا دعب اهاضق ىلوو ةيسرمب اشنو

 ةذهب ناكو انطو اهذ_ناف ةبطاش انضق لل لقن مث ىروشلا ةطخ اهب

 ابوانم اهعماوج ف. بظخلا ميقيو ثيدحلا عمسي ثالثلا رضاوعلا

 رفعج ىبا نب ديحتم ىباب هقفت ىلع ىبا نم هعامس عمو اهيف ةرهغل
 نباو رحب ىباو بانع نبا نم عمسف ةبطرق كلل! لحجر و: هكم عمسو

 اجاح لحرو مهريغ نمو كلاده هيقل ىبرعلا نباو جاحلا ىنباو دشر

 سحلا ابا ةكبو ردان نب جاجمحلا ابا ةيردنكسالاب ىقلف ةإ» ةنس ى

 ةيزورملا ةميرك نع ةاورلا دحا ةقدص نب ده اباو ةيوعم نب نيزر
 نب مساقلا وباو فيرط نب ديلولا وبا هتلخر لبق هل زاجا دق ناكو

 دهلت ىبا نباو ىلكرلا دمح» وباو فيفع نب نسعلا وباو باٌوُص

 نسحلا وباو ىشوطرطلا ركب وبا اضيا هيلا بتكو دهسلا نب دج وباو

 ' هخم عمسف ىرزاملا هللا دبع ابا ةددهلاب ىقل هرُدُص ىفو ىفّرْثُم نبا
 لبقاف نيرشعو ثالث ةئس ىف لفقو هيقاب هل زاجاو ملكملا هباتك سعب

 اظفاح مالكلا ملعو ريسفتلا ىن اكراشم ناكو دافتسا ام رشن ىلع

 عوشُخلا ىداب ةراشلا ليمج ثمسلا نسح ىفوصتلا لل الي ام عورفلل

 سيردتلاو ثيدححال عامسال ىلع ظفاحمم ةوالتلاو مّوصلا ىلع ابئار
 دمحم داو بهوم نب نسحلا وبا كلاندو ةيرملاب ثدح دقو هقفلل

 ىذسرتلا عماج ليذه نب نسحلا وبا هنم عيسو امهريغو ىطاشرلا
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 هنع ىور مهفلا ةورذ كل ةيقرتملا مهولا ةرجش بادك هفيلات نمو

 سمخ ةئنس ةحكإ ىذ ا ةبطاشب ىفوثو هيلع (ةنو) ونثاو انخويش ةلج

 تس ةنس مرحتلا نم ةليل لوا ىفوت لب ليقو مرا نم موي لوأ نفدو

 لاق هيلع ىتارقب ظفاحلا جون نب هللا دبع وبا انثدح ةثامسيخو نيتسو

 ىلع تارق لاق عيسا اناو ىضاقلا ةداعس نب هللا دبع ىبا ىلع ىرق

 انا لاق ارارم تعمسو ىيفدصلا دمحم“ نب نيسح ىلع ىبا ىضاقلا

 ديلولا انا  ىضاقلا انا :اعامس تفلح نم (نميلس :ديلولا يبا يلساللا

 ركب وبا ىضاقلا ىنابناو ةزاجا ثيغم ني هللا دبع نب سنوي

 بحاض ان لاق سنوي سع هدج نع هببا نع ةرمج يبا نبا

 ىنثدح ىبحي نب هللا ديبع ناورم وبا أف ىقيللا ىسيع وبا ملاظملا

 نع بابش نبا نع سنا نب ككلام نع ىبحي نب ىبعي ىبا
 نأ سابع نب هللا دبع نع دوعسسم نب ةيثع نب هللا دبع نس هللا ديبع

 ال6 تقام اما" نا لاقف معلص هللا و ىتفتسا ةدابع نب دعس

 باطلا وبا انثدح اهنع هضقا معلص هللا لوسر لاقف هضقف ملو رذن

 ىلع ىرق لاق ةارق ةداعس نبا ان هيلع ةارق ىضصاقلا بجاو ىبا

 اعامس ايجابلا دهلولا وبا انآ عمسإ انا كارم ندع لع لقا ىضافلا

 دمعمم اذ اولاق ةريغو هيومح نب دمح» وبا انا ىورهلا رذ وبا انا هيلع

 ائ برح نب نيبلس اف ىراخبلا ليعامسأ نب دمحم اف نبا

 ةرجاهلاب معلص للا لوسر جرخ لاق ةفْيحُج ىبا نع مكخلا نع ةبعش

 اضوتو ةزنع هيدي نيب بسنو نيتعكر رصعلاو رهظلا ءاحطبلاب ىلصف
 ىتارقب اضيا باطخغلا وبإ انثدحو ةوضوب نوحسمتي سانلا لعجمف

 ارارم ىلع ىبا ىلء(#)ىرق لاق عمشا اناو ةداعس نبا ىلع ىرق لاق هيلع
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 لسفلا ناو نابجلا دبع نب نيسحلا ىبا ىلع تازق لاق عيسا اناو

 اذ ىجنسلا ىلع وبا ان دحاولا دبع نب ىلعي وبا انا الاق نسحلا نبا

  دهعسو زمع ىبا نبا ان ىذسرتلا ىسيع وبا ان ىبوبحملا سابعلا وبا

 ةملس ىبا نع ىردزلا نع ةنيدع نب نيفس ان الاق نمحرلا دبع نبا
 مريخ لاقف فوع نب نيحرلا دبع ةداعف ىثبللا دادرلا وبا ىكتشا لاق

 معلص هللا لوسر ثعمس نمحرلا دبع لاقف دهم ابا ٌثملع ام مهلصؤأو

 ىبسا نم اهل ثققشو مخرلا تقلخ نمحرلا اناو هللا انا هللإ لاق لوقي

 .٠ « ةتعطق اعطق سو ةئامضو اهلصو نمف
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 نب ديعس نب فلخ ىنب جرفلا نب دمحدم نب ميحرلا دبع نب دي
 نم (() سرفلا نباب نورعملا هللا دبع وبا ىجرزخلا ىراصنالا ماش

 ةدابع نب دعس كل ىبعنيو ةطسقرس لخادلا مهدج لزنو ةطانرغ لها

 لقتنا مث هنع هللا ىضر دعس نب ديعس هنبا لبق نم كلذ نا ىنغلبو
 اهولزنو ةريبلا ل ةيربربلا ةئتفلا ىف اهنم اوجرخو ةبطرق لل ةدلو

 زيزعلا دبع دهم ىبا هيع يذيب ىلع 5.1 ةنس ى ىلع وبا هيلا بتك
 ةاور ام رثكا هنم عمسو هيلع ارقو ةيرملاب هبحدص دق ناكو ده نبا

 مهمالعا نم نونايثو فين هخويشو ةياردو ةعساو ةياور هللا دبع ىبالو

 ىنح طاقحلا ءايلعلا نم معنلا دبع همسا دلو هل اذه سرفلا نبا ([)
 بحاص وهو نوقرز نبا دغب كلم بهذ سلدنالا لها ظفحا هبف ليف

 ةدجو ةودأو ىبرعلا نبا هخايشأ نمو 10 ةيابس فود نارقلا ماكحا

 ' « .٠ مهربقو رواشسم هيقف مهم لك مهخرلا دبغ
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 نب بلاغ ركب وباو مهحرلا دبع مساقلا وبا ةوبا مهله عيس نيذلا

 نباو فيرط نباو رحب وباو باثع نباو شثابلا نب نسحلا وباو ةيطع

 مناغ تخا نباو ريخلا نب روصنمو ارهشا ةدنع ةرظانملا رضحو دشر

 نسم ةفياط هيلا بقكو ىبرعلا نباو ثيغم نباو ةوَقُب نب دهلولا وباو

 ىباو ىقابلا دبع نب ركب ىباك اهريغ نم نورخاو سلدنالاب ةيلعلا

 دبع ىباو رهْشُع نب ركب ىباو ىابيشلا رفظلا ىباو ىفلسلا رهاظ
 اهقف معنملا دبع هنباو ميحرلا دبع ةوداو وه ناكو مهربغو ىرزاملا هللإ

 ف. جرخو لوصالو ثيدحلاو تاارقلا مولع ى ةقراشملا عم نيرواشم

 ةنس بجر ىف ةيسنلب اضق ىلو اهنمو ةيسرم نطواف ةدلب نس ةنتفلا

 ايفعتسم راسو اهنم لاوش لوا ىلا ايلاو ماقا اهب هثيالو ةدم لطن ملف ةرعاإ

 ذيج ويال لع اهيف دناجا ني لايتم جاججسلا ياو 0
 عيس ةنس قر ديدشلا اهراصح دلع رولا نلف انضفاو كاد د[ قا

 دماح نبا بحدصا دحا نابلس نب كلملا دبع اهيلا اجل دقو اهدعب

 اهب ماقاف كر ميدرلا 5 نأ داعو اهظبض لوف ةلئقم بقع

 نع فرص نا ىلا ىتفيو سرديو ثيدحلا عمسمو نارقلا ىرقب

 ةيانع اذ هب ناكو لالحخلا نب سابعلا ىبا ىضافلا ةبكنا ى ىهثفل,

 نب هللا دبع أايإ ايوائم عماجلاب ةالصال مدقف هيف ىلاولا :ىار نسح م

 ةيليبشاب ىفوتو اعوبسا مهنم دحإو لك موي شهبح نب مساقلا اباو دبيح
 كلاند» ليعنلا ةربقيد نفدو اهنم لاوش ىفو هالال ةنس اههلع هتدافو ىف

 للا نوع نب رفعج وبا ذاتسال انثدح اهب نفدف ةطافرغ ك ليتحا مث

 نب ىلع, ابا ىضاقلا نا مهحرلا دبع نب هللا دبع وبا ىضاقلا ان انذا
 انا اولاق نيرخا ىف ةعامس نب هللا دبع ىبا نع هيلا بتك ةركس
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 0 0 ىبا ان هللا نرع نب رفعج وبا ان ىكنملظلا رمع وبا

 ىبحيا نب: دهم ان دوراجلا نب ىلع نب هللا دبع ده وبا ان عفان نبا

 ونا نيب هللا دبف نع ىل ا, نط! ةعد(*) ةيوعم أذ يس نرد

 لالبلا ىفخ اذا ا 0 نع اهلسا ةفياع ىلا تعب لاق سيف

 :كيلع ارقي انالف نا 00 ةشياع ىلع ثلخدف رصعلا .دعب ةالصلا نعو

 ماهيصلا نعو لاصولا نعو ريصعلا دعب ةالصلا نع نلّسْسا كيلا ىنثعي مالسلا
 نابعشن نم ظفحتتي ناكو ثلاق لاق ثيدحلا شعب ركذف ناضمر رهش ى

 مث نيثالث دع هيلع ف ناف ناصمر ةيورل موصي مث ةريغ نم ظفحتي ال اب
 ورمع وب اوه ذانسالا اذه ىف روكذملا ةيوعم مغلص هللا لوسر(ةله) ىنعُت ماص

 ا ددرفلا  سرسملا نايثع نب يلاص نب ةيوعم نمحرلا دبع وباو

 0 ىومالا ةيوعم نب نمحرلا 3 اهيلع ةاضقتساف سلدنالا ىلا

 هتيسو اداتك هتياور نم ىدنع عمتجا امو ةرابخا ىف تعمج دقو
 « هللا هيحر يلاص نب ةيوعم ثيدح ى. يلاصلا ذخالاب

 ١

 ديلولا وبا ىسبعلا بيرع نب نمحرلا دبع نب بيرُع نب ديححدم
 نبأ نع ةداور دلو ىلع ىبأ جز بس ةيسرم نكسو ةطسقرس لهدا نس

 دب نمحرلا دبع وبدأ سيرلا هل زاجاو ىبرعلا ن داو درو نباو باتع

 شدابلا نب نسبا وباو ةيطع نب بلاغ ركب وباو رداط نب دمحا نبا

 دبع وبا انثدح ةبطخلاو ةالصلا اهب ىلوو ةبطاشب ارفالل ردصتو مهريغو

 نب دمحم ديلولا وبا اذ رمعملا ةداعس نب زيزعلا دبع نب ديح» هللإ

 ' تارق لاق عمسا اناو ىفدصلا ىلع ىبا ىلع ىرق لاق ىسبْعلا بيرع

 دمحا وبإ ان ميعن وبا انا ىناهبصالا ديحا نب دمح لضفلا ىبا ىلع



 اهأ 0 موو مدر

 نب دلاخ اذ بويا نب لهس نب دمحا اف قضتسإا نم اذمحلا نبا دم

 شمعالا نع ةنييع نب نيفسو كيرشو ىروثلا نيفس ان :ىرمعلا ديزي

 نيضرت ال لاق هنا معلص ىبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع ةيثيخ نع

 ىلع ادحا نمذت الو هللا لضف ىلع ادحا نديحتت الو هللا طخ ادخا

 كخع ةّدري الو صيرح ضرح كيلا هقوسي ال هللا قزر ناف هللا كدوي مل ام

 نيقيلاو اضولا ف جرفلاو جورلا لعج هلدعو هطسقب هللا نأو ةراك ةيهارك

 * ىلع ىبا طخ نم هتلقن طخسلاو كشلا ىف نزحلاو مهلا لعجو

 الل

 لها نم هللا دبع ودا ىسيقلا ليلخ نب دهم نب ()اللا ديبع نب دجت

 ىلع ىبا نع ثدح دقو ىلع وبا هبلا بتك شكارم نكسو ةلبل

 دبع ىبأو مزاخو جرذ نبا نع ةياور هلو ةريغو ملسم موب ناسغلا

 بيو نب كلام بححضو حارس نب نيسعلا ىباو نيدمح نب هللا
 , دبع وبأ ىضاقلا 0 ىررعلا نبا نع اضدا ىوردو ماوعأ ا همز الو

 ةنس قر هل زاجاو شكارمب هيقل هنا ىناسملتلا قحلا دبع نب هللا

 نب دمحم هللا ديع وبا مالا انثدح اهدعب نيعبس ةنسا ىثوثو 89

 ىسيقلا ليلخ ىنب هللا دبع وبا انابنإ لاق هباتك ىف ىشردنالا دمحا

 نب عيبرلا ىبا ظفاحلا ىلع تارشو هيلا بتك ئفدصلا ىلع ابا نا

 ىلع ىرق لاق مكح نب رفعج ىبا بيطخلا ىلع تارق لاق ىسوم

 تارذق لاق ىلع وبا ىضاقلا ان عيسا اناو ضايع نب لضفلا ىبا ىضافقلا

 نميلس ضايع نبا ركذي مل لصفلا ىبا نب نميلس دج ىبا ىلع
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 ة يل هع م طوب 000

 ديزي نب هللا دبع نب ده ىبحي وبا ىدج انثدح لاق ىرقملا ديزي

 ثيدحلا اذه ين فلتخا اقيوسو ارمث اهيلع ملواف هجاوزا ضعب وا

 1 ىبحك# .ند دايز باطلا ودأو رذنملا نب ميهاربا ةأء در ةنيبع نبأ ىلع

 ايك سنا نع ىرهزلا نع ةنييع نبا نع ىراصفالا ورمع ند ىلعو
 ديعسو ىكملا دابع نب دو نابا نباديحا ةاورو هنع ىرقملا (نبا) ةاور

 دواذ نب لياو نع ةئييع ند نيفس نع ىوزخالا نيح لا دبع نبا

 ىبحي نب دماجو ىديمحلاو ريع ىبا نبا ةاورو سنا نع ىرهزلا نع

 ىرهزلا نع لياو نب ركب هنبا نع دواد نب لياو نع ةذيبع نسا نع

 قى. سلدب ةنييع نب نيفس ناك ىذسرتلا ىسيع وبا لاقو سنا نع

 .ه* ةركذ امبرو هنبا نع لياو نع هيف ركذي مل امدرف ثيدحلا اذه

1 

 لها نم هللا دبع وبدا ىقفاغلا نمهلاس نب دهم نب دمحأ نب ديح»

 نوُقرر نب سابعلا ابا هدلبي عيس ىعابقلاب ىورعلا ارضخلا ةريزجلا
 ىورفلا نوفلح ند ىلع نسحلا أباو قلاخلا دبع ىبن هللا دبع اباو

 ىرجملا ةقوص ىبا نب دمحا نب ده هللا دبع اباو نارقلا هيلع ارقو

 ثخا ىنباو ىديدولا نب دهن اباو رمعم ىب هللا دبع ابا ةقلايب ىقلو
 وباو ىفدصلا ىلع وبا هيلا بشكو رمعم نبا نع رثكاو مهام عمسق مناغ

 ةبطخلاو ةالصلا ىلوو ارواشم اهيقف ناكو اههريغو زيزعلا دبع نب رفعج

 ىميفلا نسحلا ىبال هتزاجا ىلع تفقوو هنع ذخاو ثدحو هدلبب



 م 00 (61.46*)

 ىبلكلا نسح نب رمع باطغلا وبإ انثدح هالإ ةنس بجر ى ريرصلا

 ىعابقلا دمحا نب دمحم هللا دبع وبإ ان لاق ةرهاقلا نس بانك قى

 ىببا ىضافلا ىلع تارف لاق انذإ ىثدصلا دهم نب نسح ىلع وبا ان

 ساجتلا نب دج وبا مكربخا ىعاخلاب :فورعملا ىعفاشلا نسحلا

 اناو هلزنم باب دنع ةكيب ىبارعال نب ديعس ىبا ىلع ىرق لاق

 ايركز ان ىلع وبا ىنارفعزلا ٍياّبْصلا نب دهم نب نسعلا اذ عمسا
 نع ىءمالا دهت نب ورمع نب دلاخ ان دواد نب :نميلس ان ىبحي نبا

 لوسر مدق ال لاق ةدج نع هيبا نع كلم نب لهس نب قسوب نب لهس

 لاق مل هياع ىنثاو هللا دمحمف ربدملا دعص عادولا ةهجاح نم ملص هللا

 اهنا اي هل كلذ اوفرعاف طق ىنوسي مل ركب ابا نا سانلا اهيا اي

 نب رهبزلاو هللا ديبع نب ةحاطو ىلعو نمثعو ريع نع ضار فا ساغلا

 نولوالا نيرجابملاو فوع نب سحرلا دبعو كلم 1 و ماوعلا

 خةسسيدجلاو ردخ# لهال رفغ دق هللا نأ سانلا اهيا اي مهل كلذ اوف :رعاف

 مكتبلطي ال ىباحتصاو ىراهصاو ىناتخا ى. ىوظفحا سانلا اهيا اي

 اوعفرا سانلا ابنا اي بهوي ايم ثسيل اهناف مهنم دحا ةملظمب هللا

 لزن مث اريخ ال دبف اولوقت الف لجرلا ثام اذاو نيملسمللا نع مكتنسلا

 نب دلاخو عوضوم ثيدحلا نا ربلا دبع نب رمعغ وبا ىكح ملص

 ديهشلا ظفانعلا ىلع تارقو ىلع يبا كل ' دانسالابو ككوزنم ومع

 قحلا دبع ده وبا ةقثلا ممثلا ىربخا لاق ىسوم نب نيهلس عبرلا ىبا

 يدشلا ىلع تارق لاق هيلآ بنك ىلع ابإ ىضاقلا نا كلملا دبع نبا

 نارهم نب مصاع نب ىلع, نب نه نب نسحلا نب مضاع نيس ىبا

 وبا افا ىدهم :نب ده نب هللا دبع نبذ نب ديشاولا دبع ريع لا ان
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 دوا و اطول ع

 : ادلز# (1761. 46. 47.) '

 ورمع نب صفح اذ هيلع ةارق راطعلا. صفح نب دلخ» نب ده هللا دبع
 زمع نسا نع رغيد نب ورمع ان ىاطلا دايز نب رذنملا ان ىلابرلا

 نم اعانص وا رمث نم اعاص ناضمر ةقدص معلم هللا لوسر صرف لاق

 و 0 نم نيدم كلذ نوملسملا لّدعف رمع نسا لاق[*) ريعش

 ىراخبلا جارخا ىف هناكو نامامالا هجرخا ىلع ىبال ىعابس 0

 نب ليعامسا نع مضهج نب دج نع نكسلا نب ده نب ىببحي نع هل
 نم هعيس ريع نبا نع ريع نبا ىلوم عفت نع عفان نب ريع نع رفعج
 « ىراخدلا

 لالا

 مساقلا وبا ىبيجتلا ميهاربا نب فلخ نب دمحا نب ده نب دج

 اهبضاق نباو اهب ةمايجلا ىضاق ةبطرق لها نم احلا نباب فورعلا
 عمسو ([)رايخلا ىببا نب هللا دبع ىباو دشر ىنبابو هيباد هقفن ديهشلا

 ىكم نب رفعجو فيرط نباو رح# ىبباو باثع نبا نع ىورو مهم

 ىببا نس عامسلا ى ةابا بححصو مهريغو ىبرعلا نب ركب ىباو
 ةنس ةرسم نب ناورم ىبا ةارقب هللا ةبه بففيلات حومسنالاو مسا ص

 ةيطع نب ليقع بلاط ابا اضيا ىنكيو دج#لا ىبا ط++ كلذ تارق أ[

 ىمرشملا مساقلا ىبا ةارقب اعايس ىذسرتلا عماج شعب ذينيح هنع ذخاو
 عابدلا ن: ديلولا ىبا ةارقب ىلع ىبا ىاوع ند ازجو هعيمج هلوأنو

 اظفاح ناكو هتقلح ى هفلخو هئاكس وه دعق ةرظانمل نع ةوبا عفترا انو

 هتيالو دعب ةدلد نم ةنتفلا ىف جرخم ثيدحلا فرعي نكي ملو هقفلل

 <« ريخلا هلعل ([)



 ديجلا ما مامز ىف يستر م ةيسردب رقتسأو 0 دالبد 0 اشقلا

 ىو اهيفو ةابا/ #04 قل ةقروممب قع مث لعس ند دم“ ريمالا ددع

 ةنس اهيلع هتدافو ىف ةيليبشاب ىفوتو اهريغبو اهب ثدحف دعس نبا

 ةيسردد نخم امهعامس 7 م هل زاجا ع ادا انزل مادبا دقو الأ

 ليقع بلاط ودإ 8 ةيسنلبن لدعلا لقسود ند ددحأ رفعج وبدأ انكدحلا

 دمحم نب دهت ىسيع وبا انثدحو ةطانرغب ىضاقلا ىاضقلا ةيطع نبأ

 ةيتاكم ىببجتلا نيفس نب ده ىبا نع ةيسرم نم هداناك 1 ىضافلا

 ودا ىضاقلا اذ جالا ندا دوم نب دي مساقلا وبا ان الافق ةبطاش ن

 نب دمحأ باطخغلا ني يمال ىلع كارذو ةيسردب ةركس نس د

 ىبأ نع ةداعس نب هللا ديع ىبا ىلع كرنك ومش لاق ةيسنلب عماج# دهم

 ةرببف ائ ىنذمرعلا ئ ىبوبخلا نإ 09 نس ىلع ودا ان) دحاولا ديع

 ةولول نع نابح نب ىبحي نب دهم نع ديعس نب ىبعي نع ثبيللا ان

 « هيلع هللا قش

 ا

 ىراصنالا لاوكشد نب ىسوم نب دوعسم نب كنملا دبع نب ده

 ثيغم ناو هيئأ نع ىوربد مساقلا ى دأ طظفاحلا| خا هللا دبع وبدأ

 باطخغلا وبا انثدحو باتع نبا هل زاجاو ىبرعلا نبإو ىجورطملاو

 ع امهعس ةعامجو هيخا ىنعو هلع ةراجالا ف ىبلكلا نسحلا نب رمع

 ملسم 2 ةدانسأو ىرذعلا نع ىفدصلا ىلع ىباو قديسالا ل ىا

 ةلعلو ا ةريغخل كلذ رأ ملو ميعحبملا ةل.هسمد جاجمحلا نبا
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 يا م يا ل و يا
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 ا لا را ل ترتر ناف هل ايهتزاجا ىلع افقو
 مساقلا با ةوخا مهل 0 هللا دبع ىبا دلوم نا هللا

 ماعب كلذ لبق هتافو مدقتل ىلع ىبا نع ةثبلا هل ةياور الف هزه ماع

 وهو موجاما نب مساقلا ابا نال لقن 0 ى طلاغ نيهلس ابا نا رهاظلاو

 هربخا ام ىف هخوبش دحا وهو هسفن هللا دبع(*)ىبا نع ىكح هم طبضا

 نآو ىلع ىببا نع ةراجالاب هتياور مع اذه ىلعو 9 ماع دلو هذا هب

 لاق باتع نبا نم اعايس هل نأ دازو اهركذي مل موجاملا نبا ناك

 نيعبسو ةعبس ماع ةبطرقب ىفوتو اهل ابتاك قداثولاو هقفلاب افراع ناكو

 ةلمل نس ةرخالا آشعلا ةالص دنع ىفوت هللا طوح نبا لاقو ديخا لبق
 دعب نكذو تالا ماع ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو سماجلا اعبرالا

 ايمحيش .ةريبك ةوخا هيلع ىلصو روكذملا اعبرالا موي نم رصعلا ةالص

 *« ةاور ام عييبعب ةريغو نميلس وبا هنع انثدح هللا امهمحر مساقلا ودا

 ا

 دبع وبأ ىردبعلا ماصع نب ديعس نب هنوب ند كلملا دبع نب دهم

 هيوخالو ىلع وبا هل زاجا ةقلام لها نس راطببلا نباب فورعملا هللا

 مهعيمجلو نارم ىبا مهيبا عم قحلا دبع ده ىباو دمحا رفعج ىبأ

 ىباأو ةيطع 0 بلاغ رك ىبا نم اضيا مهيبأ عم 0 عابس

 ىفوتو 1 اذه هللا كيع ويا ريثو ىدسالا رجب باو نانع 00

 مواد ىقو 001 ةنس ةدلومو 59١ ةاس ىلوالىدايج نم لوالل رشعلا ف

 ىلع ىبا نع ثدح س رخا قحعلا دبع ةوخاو وهو رظن ىدنع هتافو

 ىقفاغلا دحاولا دبع نب ده مساقلا ىبا نع تربخا ىحالملا لوق ى

 نب ىلع ابدا نا ىردبعلا كلملا دبع نب ده هللا دبع وبا ان ظفامعلا
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 ىسوم نب نييلس عهبرلا ىبا ىلع تارقو ههلا 1 ا 0

 ىبا نع كلملا دبع نب قحلا دبع ده ىبا نع ظفاحأإ ىعءالكلا

 شيبح نبا وه مساقلا ىبا بيطخغلا ىلع تارقو لاق اكمل ىلع

 رابجلا دبع نب كرابملا انا الاق اعامس ىبرعلا نب ركب ىبا نع

 ركب وبا انا الاق ىككتلا نسحلا وباو رادنبلا روصنم وبا افا هيلع ةارق

 ديزي نع ليبنلا مصاع وبا اف ىشكلا ملسم هداَداِف ىعيطقلا ناديح نبا

 نم ,معلص هللا .لوسر لاق لاق عوكالل نب ةملس نع ديبع ىبا نبأ
 « ([) راخلا نم ةدعقم اوبتيلف لقا كلم ىلع لاق

 ىسوم ةيسأ نم

11 

 هيسأو ديلت ىببأ نب ىسوم نب فلخ نب نمحرلا دبع نب ىبسوم
 ىبا باححصا نم ةلجأا دحا ناريع وبا ىنالوخلا ىسوم نب بيصخ

 طخغ» اهرثكاو اهريغو هفيئاصت ىن ةثباث هنم هتعيساو ربلا دبع نب رمع

 نرطملا ىبا ههبا نع ةياور هلو اهيف ةلحرلا ثناك ههلاو زوفم نب رهاط
 قف عسوتلا عم ةدلب ىبفم ناكو ةهابنلا ميدق ةتيبو مهريغو همع ا

 2 2 ضايع نب لضفلا وبدا ىضاقلا مهم ةلج هنع ثدح بدالك

 اد تل ان نك ريدلا مم لاح لان لس 0
 كرش هلجر ْمُص رياطك هفررصت ى رهدلا عم ىلاح

 كبتشيف اهصيلخ#ت مدرب هدجحيم صالخ ىر هجدهف

 دنعو اهيلا هقيرط ىفو شكارم لل صخشف ةرمع نم ةرخاب .نمعفماو

 هللا ديمياو عامسلا غلب ([) .



 تانك 2
 ؟محم برع

 20 لا

 : مهي تعال ١ يين[3--

5 - 
 اد يا“ +

 مباكملا

 رلادوع ضع :
 أ 2 8 نبدا 1# 00

 و راجح

 : 7 باد 0 0 سبثحا الو ةوزاجهساو ساغلا كيف مب ةرد.ص

 00الف هلم عيا دع 3 ا نا كلام هللا دبع

 0١ 0١ رش ام, ناسزلا فورصو رست مث هوست ىلابلا 6
 700 اوئااراللا ىلع هاداذا نفت ةرللح حب رلا امنيا"

 1 7 رح را عفنيو ميركل هيف عرقي باصاا ميركلاف

 ل .مطنلا ل ناكل رم شيعلا: كلذ ولح الت ذا ىناثلا ل

 هسا تدجوو هأا/ ةئس ىف ىنوت ةدلبب هقاح ردا ىلعو نسحاو نيزا

 00 هظحب هلصا ىفو ىلع ىبا نس نيعماسلا ىر ده هنبا مساو ادهقم

 * ةرشع عبرا ةنس رفض

/1| 0 

 ف لنيل ال ناطابلا لوب ريت نم فيعمل كوت ةداعس نبا سوف

 دعب مىرلا اهكاذت ام دنع اهنم رخو ةيسنلب لها نم نارمع وبا ده
 عزا نم عمس ةيسرم نطوتسا مث ةيناد لل ةثامعبراو نيئامثلا

 هنومب مياقلاو ةربص ناكو ائيدحو اميدق هسلجم مزالو هتياور ةماع

 امب عاتمالل كلذب جرش راهصا مركو راسب ([]ةعس هنود هلاغشال ىلوتملاو

 0-0 ةلاسر ىف تارقو هافك ام ىف ةثودحالا نسحب وق درفتو ةاور

 الإ قيواجت كتلشفت ؛ ناو قرشللا نم هسدقم ناكرلا دهم نال
 ٠ ترهداصن هللا اهربج ةيسنلب لقا نم موذ مهو ةداعس ىنب ىلا عفدي ةيناد

 ِس « ةمس هنطا (|)
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 موقلا غلابف قرغلا نس رحبلا ىف ىلع ىرج ام رثاب ةيناد 5-0
 ةيردنكسالاب مهدحا نيبو ىفيب ٌتمّدقت تناك ةفرغل ىنا ركل

 ةمدقم ىلع هيت اذهد ىلع وبا بنح اهن و رمال اذه ىلعت هللا ردقف

 ال قاعم برخملا ازا ةدمجو لى فرص امل قرشملاب ةدوبا ةأفو فرع ولو

 ميعس هئماقالو نيحرف ةراوجدب اوناك ذإ هلهايو هب اطبتغمو هلصفل

 دي ا بسن مث رادلاو لدالا ف كهزو ناوجلا كلذ ق بغرف نويحردقم

 اذد ناردع ىبا كني نس بقي دل عمسأ ملو رادقالا 0 بمشف

 اهلك هدوهع ذيفخت فا لوغو جلا ايي ىضوأ ةمطاف اهامس ةنيا ىوس

 د6 نم ناكو هدايح لايح هثوشب همابف 1 دعي اهب ماقفا هيلع ُ

 اوعيجتت الو مارتحالا 0 أهب أونس اهعاضر ' ىلوخ ىف ىو اهعادو دع

 ر لذ ن ) 1 تبج“*ءأو اهيدا هدا 0 51 كسول امف أطفلاو :يلأ ندد اهل

 بيطخغلا اهربخ نم هانعم وا اذهب ىثدح اهينب ةدالو تبجحنا امل

 لكديعو هيب مآ هثدج ىو ىدزالا نمحرلا دبع نب هللا دبع ده ونا

 ردصب ةخروم ةقبثو ىسيقلا نمجرلا دبع نب" رصبلا' ورفع بل 00

 قامعاب ىلع فا دبع نارمع ىبا ذيفنت نوضتت هزاز ةغس نم بنجر

 قتاي الام هكورتم ْرِهرص نم هياطعإو لصالا ىمورلا رشبد ةهكولمس

 نيفحلا ودأ اهبتاك رضا دعب أهدوهش رودص نمو لضفلا اولوا هلم 0

 سابعلا بادب الجملا ةبفز ىب هلل ذيع وباي ئماذجلا أذ
 ىهميمتلا .درو نب ناورم وداو ىمراملاب فورعملا نب

 ىفقثلا سابعلا وباو ةيليبشا اضق ىلع ككاذ ذا مساقلا ونا :ةوخأو

 رشع دحا ىبا نب نيسعلا نب ده هللا دبع وباو ىبضقلاب فورعملا

 ش ١ ١ ش : 7 0 001 :

 7 كلذو ىباتح لصون ىم انلع انبر ةركذن يت ال نانلا مطل لأ ١



 ينال هل 1 م يرجو ا اح في
 2" وبار ا 1 فبل 43 ها

 ٠ 42 . اللا
 7-0 , 2 رباك 0 7 3
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 بر منا. 48 م. قال

 2 ”يضاقلا يع نيرخا ىف ىدارملا دهم نب ىلع نسعلا داو

 نوجعم نبا وه كلملا دبع نب ناورس نب معنيلا دبع ده وبا ذينيد

 ىبدا نب ديعتم ىبا ةيسردب ى .ضاقلا 000 ةدنع اصيالا توبثد /

 ىقوت ةبسحاو ربخ ىلع( * )رب راعلا اذه دعب ناريع ىبال فقا ملو نوجرَع

 نب دهن ىبا نع ةياورو ا خ ةلحر هل تناكو هللا همحر هبقعي

 بنكو اطولا امهيلع ارف عيفش نب نسحعلا ىباو ىبطاشلا زوفم

 ىلع ىببا ىلع امهيف عامسلا رركتو هط+» ملسمو ىراخبلا ىديعمص

 [بتكا لضعب هنع ذخإ دقو بدالكو ةغللا ى كراشو ةرمه نيتس وحمذ

 هتياور نمو ةداعس نب فسوي نب ده هللا دبع وبا ىضاقلا هيخا نبا
 انا لاق عود ةنس ى هيلع ارق ام هتلقن هط+» هلصا نسو ىلع ىبا نع

 ىكنملطلا رمع وبا انا ىطسقرسلا دهم نب هللا دبع ده وبا ىضاقلا

 ىبا نب ركب وبا ان عبصا 5 مساق ان هللا نوع نب رفعج وبا 8

 ناقرب نب رفعج نع نايح نب دلاخ ان نيعُم نب ىبحي ان ةيثيخ
 دهاعتي ناك هللا نإ لاق نارهم نب نوميم نع نميلس نب تارقو
 زيزعلا ديع نب ريعب سانلا دهاعت هللا ناو ىبف دعب ىبني سانلا

 رع ابا نا هينا نع ةريج ىبا نب ركب وبا هب ىنابنا زبذلا اذهو

 ىناكف عبصا نب مساق نع نيفس نب ثراولا دبع نع ةابذا ىرمخلا
 + ىلع ىبا نع هتيدر

 ا
 عوس افنا روكذملا ىخا نبا نارهء وبا ةداعس نب دهم نب ىسوم

 ةيرددكت.الاب عمسو ةصيرفلا ىتاف اجاح لحرو اريثك ىلع ىبا نم
 * ةرهغو ىشوطرطلا ركب ىبا نم



0 0 

0 3 
 ردب ىبا هنبالو هل خبيصالا ودا ىسيقلا رهاط نب دهم نبا ىسوم

 عماج رثكا امهل لّضحمت دإإ ةنس ىف ةيسرمب ىلع ىبا نم عايس ده

 هتازغ ى ةبطاشب هنم اعمس مث ىليل ىبا نب رك ىبا ةارقب ىنسرعتلا
 ةيسرم هفلش راذو بسحا ام ى اسقلا اهن  ىسوم ىلو-دقو ةدسسك ل

 + هتكرتف تركذ ام ريغ ىلع هبال فقا ملو ةهابنو ةلالج اذ ناكو
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 نبات 0 0 وبا 5 ىلع نب - نب ىسوم

 5 0 وهو ا 37 0 9 3 وع + ايكيا ةيسرمد 4

 . ع« دباب
 قاوم هفسا نك

9 
 ةيسرم نكسو ىشا ىداولا فلخ نب ناورم نب هللا دبع نب ناورم

 اليوط همزالو اريثك ىلع ىبا نم عمس ٍباَجْزلاب نورعملا كلملا دبع وبا .
 « كلذ ريغب اميفرعا الو كلذك هنم حامس اضيإ هللا دبع هيبالو

 | ظ
 زيزعلا دبع نب ناورم نب دج نب نادر ن ند هللا دبع ني ناورد

 ةلودلا ضارقنا دنع ةفتفلا ىف اهرجماو ةيسنلب ىضاق كلملا دبع وبا

 نباو ارفلا نب هللا دبع وباو ديلت ىبا نباو ىلع وبا هل زاجا ةينوتمللا

 9 رفظو أيهريغو نسحب نب قراطو ىسويلطبل | نم عامس هلو بوس

 مث ليك ةرشع ىشنا نم اوك ةقر وجم لقاعس 1 يم ةواقتعاف ن ةدتلل]
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1 
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 يت :

000 
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 : 0 0 0 نب ده نب هللا دبغ ا ذا 0 م هتروشب

 قاحللا لجع هبيانو :ىفوشملا# ةيناغ نب ىلع نب ىبحي ايركز

 ْ نا. رهغت كلذ ءانثا هليخو ريدي ام ريدي اهب ماقأو اهتعنل ةبطاشب

 رمات دقو ةيسرم ةيحان كل ةيناث برهف ارصاحح» دقياضو ناورم ةدصق
 هتلفاب رفعج ىدا نب دمح» با نب دهم رفعج وبا اهيضاق اهب اضيإ

 0 دمح# ةوبأ اهيلاوو ةقرويم لل رعبلا بكر اهنمو ةدرملا'ىلا صلخو

 اهءارو امو ةيسنلب هتيالو لوال ادركز ىبا هيحا لبق نم ىلع نبا

 نورم لخدو ةرارق اهبرقف رزجلاو ةبطاشوإ*رةيسرم عم ةبقرشلا روغثلا نم
 - كبع دمحم باب هعلخ لجسم مث هل عيوب كلذ دعبو املس ةبطاش

 ىلعو هيلع ضبقو دعس نب دمحم رهمالا مع دعس نب دمحم نب هللا

 للستف دهازلا بيدالا نيسحلا با دلاو رْيِبُج نب رفعج ىبا ةريزو
 اليل جرخ ىتتح هيلع رثعي نأ نود ىفختسا ليقو 'هسبدكم نم وه

 ارهظتسم .ةبطاشب ل ادهدنع. لقتناف راخيد ىنالل ةثالث نع ةريزو روصو

 جوزت دم دبش 0 مهراوج نم ايراو دهلت ىبا ىنب ةرهاظمب

 نا ككل اهب ماقاو نيسعلا ىبا هغبا ما" ىهو مهنم ناريع ىبا ثنب
 لامجئرالاو لولكاو لاقتعالاو حارسلا ندب ناورم بلقتو هه ةنس ىفوت

 هيلع بلغ دف لوئخلاو ةيدي ىلم لالقاللو كوقي كلذ يفو

 ودغلاو ىسملا بلقت ىبب تبلقي ايندل ا

 ٍرلعلا خ مجالا ىساسم ازيزع يضم ام أ تنك دف

 ىوذع ةدحر اهل ىكباه ارول نال ىلاجتف

 نميلس نب دؤاد نميلس وبا انثدح هاله ةنس' هنافو تناك شكارمتو

 ناللا
77 

»” 



 روس

 0 0 : : م

 ىساقلا اف الاق انذا ىبلكلا نسعلا نب ريع باطغلا وباو .ئراعلا

 نب هللا ديع نسحلا ىبا ىماقلا نب ناورم كلملا دبع وبا سييرلا

 مساقلا وبا انا: هيلا بتك ىفدصلا ىلع ابا نا زيزعلا دبع نب ناورس

 وباو .ىقابلا دبع نب دمحا نب دهن ركب وفاو ىلماحتلا ده نب ىلع

 نب. دمحا ركب وبا انا اولاق ىكلاملا دمحم نب نسحولا دبع روصنم

 نب دج نب ىلع نسحلا وبا ىلا بتكو بيطخلا تباث نب ىلع
 نع ىنيارفسالا رشب ند لهس نب لضصفلا ىلاعملا وبا انابنا لاق روصنم

 اظفل راسمسلا نيسعلا نب ليعامسا دعس وبإ انا بيطخلا ركب ىبا

 نب دمحأ اذإ اًرماسي: ىعفاشلا. ىبعي. نب ده' نم نسعلا اذ :ىولاب#

 ىلعي تلم لاق ىءاطلا كره نين ناعان ناشع ص بسلا
 لاقف تدجس هيار اف هنم اهجو نسحا ةفيلخ تيار. ايف هللاب زتعملا

 نب. كاحمصلا مصأع وبا ان ثلق هللا نود نس دحال نجس يميش اب

 ةدج نع هيب: نع ةركب: ىبا نب زيزعلا دبع نب راكب ان ليبتلا دل“ |
 اركش دجس هريس ايب رشد 1 هب حرفي ام ئارءاذا ناك معلص ىجغلا نا

 * لجو زع هلل

 روصتم يشأ نم

 ما ؛

 ودا ىنوتمللا ىجاهنصلا ريع نب: دواد جاحلا نبا دمح“» نب روصغما

 دهثتسملاو نيفشات نبا ىلع ةبطرقب مياقلا هللا دبع وبا ربمالا ةوباو ىلع

 5 م افرط ترحذ دقو ةذواشرب ةيحان ةيسنلو' نم هتازغ ىف دعب

 ١ ةلج عويش نس ريثك عامس هلو ىلع ىبا نم ةيسرمبد روصخملا 0

 ةبطرقب ىدسالا رح ىباو بانع نب ديحم ىيباك ىنش دالو ى
25 
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 مهلا ىماس تاودال ّىكولم ناكو مهريغو ةيسنلبب شيعي نب قراطو

 ةيزاغ نب اي ركز ىبا نع كرانو ةئامز لهإ زجحعأ م كلذ نم عمج

 اهروضح نع ملعا هللاو هفعضل هئاوزغو هتاكرح انثا ةيسنلب ةدالو ىف

 هتدايال مهب جراخلا وه ناكف ماوعالا ضعب ف اهلهاي ٌدارجلا رضأو

 نباب فورعملا نسحلا وبا لاق ىتح سانلا ىلع كلذ ى دعشا امبرو

 اش اس رلمو(*) قاقزلا
6 / 

 ىدلعالا فر نم ةاكلم ايب رخدف لك ازاح ناكلم انل

 دارجلل ىلع ابا تنفاو ٌدعتسم سراوفلل ىف

 ةثافو 2 دايع نب رمع وبأ ىّذح |ذك هرعاب ةداس ةساب ةردزجد قونو

 نبا لاقو سلدنالا لخد نيم هلثم مهمل سيل ةجاهنصل رخف وهو لاق

 انثدح ةيايسيخو نيسيخلا دودح ىن_ انغلد ام ىف ةقروجب ىفوت نيفس

 باطغلا 0 ىلع تعمس مث تارقو ده نب روصنملا ىلع ىبا نع

 ىلع اشي| تارقو ىلعي ىبا نب ركب ىبأ ىلع تارق لاق ىساقلا
 نع مهلك رواق نب ركب ىبا ىلع تارق لاق ظفاحلا عيبرلا ىبا
 وبا ىلع ارق لاق نييقابلل اعامسو روصخملل ارق ىفدصلا ىلع ىبا

 مساقلا ىبا ىلع فرك لاق دادغببد ةفياحخلا عماج 5 نوريخ نب لضفلا

 وبا مكربخا عمسا اناو نارشب ىنب هللا دبع نب ده نب كلملا دبع

 جرفلا نب دمتم ف ىهفاشلا ميهاربا نب هللا دبع نب دمع“ رك

 نب رفعج نع كاع نع نابيش ان لاق نكبيشالا نسح 5 قرزالا

 مايصب انرماي معلص هللا لوسر ناك لاف ةريس نب رباج نع روث ىدأ



 , 07 يف 7 اها ااا“ يك "0 لا 5 نا ها
 3-0 1 00 1 3 00000 ٠ ايا 3 مع 00 11 اول يا ا ما حال

 5 ٠ ٠ / . ا ا ا 2: 0 4. 7

 هد (61.497.)

 هلعفن نكعتنو انهنب ملو انرماب مل ناضمر ضرف ايف هيلع اندععو ءاروشاغ

 دهبع نع ةبيش ىبا ن: ركب ىبا نع ماس هجرخا نورهخ نبا لاق

 نس .هعمس نارشب نبا ىنعي انخيش ناكف نابيش نع ىسوم نب هللإ

 . ماس
 الع ض

 فورعملا ناءويا ساف لها نم نوهرزلا نودبع نب ملسم ند روصخم

 هأأ هلا 2 ىلع ىبأ نم ينمو سلدنالا لخد ا ىبا نباب

 ةأرقب هنم عابس ىلع هل تفقوو ىذمرعلا عماج هيلع ارقو ماسم 2

 تارق لاق عمسي وهو هيلع ىرق ام دنع ةفياور نمو ةريغو ذل ئلأ نإأ

 نميلس اذ مهعن وبا انا لاق ىناهبصالا دمحا نب دمح لضفلا ىبا ىلع

 ىصيحلا بويا نب ورمع اذ ىجي»دربلا نوره نب دمحأ ان دمحا نبا

 نع ىروثلا نيفس نع ىبا ىنثدح شايع نب ليعامسا نب دمحم اذ

 لوقي معلص هللا لوسر ثعمس لاق ىلع نع ثرع لإ نع قحسا ىبا

 تلخح] اهنرش م اهبتك نمو ةجحح نيرشع هل تلدع نيساي ارق نم

 اذه تلقن ءادو لغ لك هنم تعزنو ةمحر فلاو نيقت فلا ةقوج

 نب باطخغلا وبا هب ىنثدحو ىلع ىبا طخ نم بيرغلا :ثيدعحلا

 ما كا ند هللا دبع ونزوأ ١ ليل ئبا نب ركب ىفا نع احا

 ىبال اعامسو ركب ىبال ةارق ىلع ىبا نع امهالك بيرع نب دهلولا

 وفل نع ذاذنحلا ىلع“ ما نع ةريغو ىفلسلا "نم انصنا (تلقدشلو دال
 نبا نع ىوري اسردم ارواشس اظفاح اهبقف اذه روصخم نأكو ميعن

 مساقلا وبا هنع ثدح ىسويلطبلاو رفعج ىبا نباو رتب ىبباو باع

 0< ماع دعب سافي ١ ىفوت لاقو هل رجب 0 ةثداور ضعبب موجلإا نبا

1 
 ب :

 و
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 دي 0015 م ىؤوق

 دارفالا

1 

 00 ]1 ليجرلا دبع وبا' حصا دعاسم نب: دمتحا نب. دماسُم

 مرعلا نب ركب ىباو(*)ىلء ىبا نع ىور ةلويروا لها نم ةكوعُر نباب
 ىربطلا مللا دبع ىبا نم ةكمب عباسي اهيف ج ةلحر هلو امهريغو

 هداقلب امهاواسو رفعج ىبا نب ده ىبا عم كلذ ن اكرتشم ملسم

 ةتياور ولعل ةلوفق دعب هنم سانلا عمسو ىشوطرطلا ركب ىبا ءاقلو

 ىثوتو ةالصلا ىن هلفغاو لاوكشب نب مساقلا ربا مهنس ةلج ةزاجتكساو

 يي هزرعم ةئس

3 
 نب سنوي وبا ىراصنالا ثيهغم نب دمحم نب سفئوي نب ثيغي

 وبا مهنم نيرخآ ىف ىلع وبا هيلا بتك ةبطرق لها نم. راقصلا

 هللا دبع وباو ةقلام ىضاق ةفيلخ ىنب هللا دبع وباو زايبلا نب نيسحلا

 مساقلا ىبا نع ةعستم ةباور هلو ةريغو هيدا نس عمسو ىوُدهملا ىرزاللا

 ىباو باوص نباو فيرط ىنباو رحب ىباو باتع نباو ساخنلا نبا
 ىباو جاحلا نب هللا دبع ىباو ىقب نب مساقلا ىباو داوعلا نب ديلولا

 دبع دهن وبأ هند هنع ثدح ىكم نب هللا دبع ىباو ىبرعلا نب ركد

 ارواشم اهبقف ناكو هل زاجاو سافب هيقل موجلملا نب مساقلا وباو هللا

 * ده هيخأ ركذ مدقت دقو 50| ةنس بجر ىف ىفوتو

| 

 5011 لها نم ىلادسملاب.فورتللا ميهاربا نبا ىسوي ىلوم قوم



 2ع

 : دم ع ل او

 1720-1 ا ط5

 74 دمام نيس يا و اسطب عوف
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 ىبجاقلا ةداعس ىب هللا دبع ىبا نع ىضاقلا باطخلا وبا هب ىفثدحو

 نامثع ىنا ىبا ىنعي 23 وبا انا لاق ىمضاقلا ةركس ندا نع

 ميثم ان بويا نب دايز ان ىلماحتلا هللا دبع وبا. ان عييبلا ده وبا انا

 لاق لاق ىدماغلا رخص نع ديدح نب ةرامع انا ءاطغ نب نوعي اف

 ةد رس كثنعي اذإ ناك كو اهروكب 2 00 كراب مهللا معلص هللا لوبصر

 ثعبي ناكو ارجان الجر رخص ناكو رابغلا لوا نم مهثعب اشهج وا
 3 دا رثكو ىرذاف راهخلا لوا ف ةراجمت

4 

 نكس ةيطاشن لهإ نم ىرسفلا بويا نب دهن نب هللا دبع نب كلام

 ىف لع ىبا نم هللا دبع هيدأ 0 عامس هل 3 كيو ةيناد هتيد لها 4

 عيسو هلوصا ضعب نم كلذ ىلع تفقو ةديتك كل ايزاغ ةزايتجا
 رفعج وبأ هل زاجاو بودأ نب جاجمحلا ىدبا م مج نمو ةيدأ نم اضدا

 « ثدح هللعا الو ةيسنلبب بقع هل ناكو ةربغو نولزغ نبا
 ذه .غ ١

 نايج لوح نم ىسلدنا شيجلا ودأ دهام نب دمعحس نب دهاجم

 لع ىلا نع ىورد هيقعو وه اييارسإ دنع ىظحو شزكحارم نكس 1 ١

 1و
 ب" ا يتخ 7 هو

 + اهو

2-0 
 +. ب

 موك
1 

0 

 3 00000 0 . ىلا

 ةيسرمب ءاضقلا  ةطخ دلقت نم ارارف اهب هياوث مايا ةتامسمخو ثسو

 ةبس ىإ طانخل وم ريداغلا دبع دك با نم ملسم ييحمص اضيا عمسو ٠

 ىرحلا ىف ةباجب يسم ىناسفلا نلع ىبا نم.ايس هلو اههلبت كلا ١
 فيلات نللذ | [ض هلو موجخلاو باساب ةذرعملا لها نم ناكو 299 ةياس

 ىفدصلا ىلع ىبا نع هئياور نو ءامسلا مبا صمب ادتهالا بانك هايس

 ما 00
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 ايها“
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 ةينافم اروناب و ا
 1 يك 5-0 ل



 ا (1761. 50. 507)

 | هلع ثدح - مهنارظتو باتع نب دهم ىباو نولزغ نب رفعج ىبا نعو
 ىل ىف ىفون اهبو شكارمب هتيقل لاقو ميدقلا نب شيعي اقبلا وبا

 فسوي نب دمحا سابعلا وبا ميدقلا نبا نع ىنثدحو هدد ةنس ةدعقلا

 ى ةتبس نم ةبتاكم ىسافلا نوترف نباب فورعلا ىلسلا ديحا نبا

 لك ىبا نع ثدح نم رخا نم اذه دهاجنو انباحتصا نم نيرخا
 ا 01 سلا دبع هع نيثدحلا رخآ ىحاللا .ماقلا وبا لغجو
 01١١| | ثال ةلس ىقوتو هم عبس رواَثُم نب ركب ابا نال ريحصلا
 نايب ىتايسو ةنسلا هذه رخا ىف قحلا دبم ةافو تناكو رفص ىن

 نأ ملسم لاق ىذنلا ذهو !ديوحس ةاخا هيلا فاضاو هللا اش نا كلذ

 ”قيراتلا اذه ىلا :قبي# ملو مَنَقت ايك نيعستلا ىلا ترخات هتافو ثفاك

 انخيش نا ىدنع كلذ ىوقيو ملعا ام ىن ىلع ىببا ةاور نم دحا

 وباو ديححم ويا كلذكو ةزاجا ولو ةنع ذكي مل ملاس نب عيبرلا ايا

 مهتقبطو ىبطرقلا نب دج وباو هللا طوح نب عيجرلا ىبا انبا نميلس

 اضدا ىلع ىنا بحدصا ةّرعلو ناشلا اذه لها نع مهريقنتو مهل عم

 ديرد نأ هبشيف مهبف بوغرمو مهلع صورحدم مهو ناوالا كلذ ى

 لاكشالل ناكسال نيعسلاب كلذ ف صتو نيعبسلا هتافو دق نم

 دحا وهو ىحالملا قلطا امل اضيا كلذ ناك ولو امهيف سابتلالو
 اهبلا ثيدحتلاب دارفنالل ةبسن دييقتلاو طبضلاب فورعملا ظافقعلا

 اعيصم كي ملف ءارظنلا ةرثكب ضارتعال نم ررحعلا عاضا امو اعيمج
 * للا ةطاشالا

 مهخم الجر ,نوعستو ةمن أيث هيف نم ددعو ميلا قرح . ىضقثأ

 د ةليكتلا 5 .يلجو نوناهثو ةعبرا نرديحللا
١ 



1 ١ 61. 500 

 رصف ةيسأ نم

4 

 ىسدقملا ب وبا دواد نب ميهاربأ ند رصن لش ميهاربا نب رصن

 اهيف نيلبج نيب ةيرف ىو سلباف نس هلصأ قشسمد ليزن ماسالا

 كلان ضردو سنقفلا كب نكسو السلا هيلع" يهوبال ءرابلا تارإ
 سس اعا/ل|إ ةئس هلل اببلع 0027 رك 00 0 لو ناكر هيلا بسيف

 نب نسحلا ىباو ريطلا ند مسأق هلا ىباو راشمسلا ند سحلاإ 0

 نويأس نب هللا ةدد ندصاب# عمو مهزبغو نادعس نبأو فنوع ند ليوم

 درا نايب ن ني دي نب ىلعو هقفث هيلعو بويا ْن ميس 00 ظ

 رقعج نب ده ركب ىباو ناهزد ن د جرذلا ىبا نع اضدأ ىوردو

 روصب هئساقأ دعب نينامُث ا ف ةيناث قشسد ل وح مث ىساميملا

 تام نا ىلا سرديو ثدحب هذه هتك ى. لاز امو نينش رشع وح

 دحا نس لبقي مل ةهازنلاو دهزلاب افصتم لمعلاو ملعلا ىلع افكاع

 بناج قى صَرُق ةليل لك ابنم هل زبخ» سلباغب هل تناك ضرأ

 ةبيجعع ايشا تاوهثلا لوانت هكرتو هلاقتو (هيعانق) نم ىكعحُتو ىوفاكلا

 نم هيلا لمحت ةاغ نم فتانقي ناك امنا ةشيع نيلي

 ىباك اههريغو بيسنلا مساقلا وباو بنيطغلا ركحي وبا هنع ىوز

 ىباو ىضرفلا نسا ىباو هيخاو ركاسع نبا لاخ ىشرقلا ىلاعملا

 مهرجغو ىبرعلا نب ركب ىباو دومعتم نب رصانو سوواط نب ده

 ةثالث 0 هفلك ىلع ىبا نع هتلالجو ةتماسا' ىلع وه ىورو

 0-2 ةياور ىف نك مل ذا ىذمرتلا بايك نم اهبخثنا كثنداتلا



 2 1 5 000 م (161. 507. 51.)

 0 ا مرا 0

 ب مل مهنا نويقشسدلا ركذو هنيبو ّ اولاح سانلا نال برغملا
 ةمئاخ نيرشع ةليل لكح ارق لايل عبس ةربق ىلع انئقاو ابلثم ةزانج

 ده وبا ركذو رشاعلا اثالثلا موي(*) ىفوت 1 نافكالا نب ده وبا ركذو

 ظ كن 2 هئأ سيبق ند "هللا دبع با ركذو رشع ىداحل | هثأ رياص نبا

 للا 00 ةربخ ضعب ريغصلا بابب 5 مرا نم طسولا رشعلا
 1 « ركاسع ن نع اريسي ال ةرياسو ضابع

 41 ٠
 وبا ىروقشلا يقفاغلا راثخم نب ديعس نب ىسيع نب ىلع نب رصن

 ا ةباور هلو ه:8 ةنس ى ىنمرتلا عماج ىلع ىبا نم عمس وره

 نوميلس وبا انثدح هبحتصا ضعب هل هزاجتسا ةريغو ىوارفلا هللا دبع

 ىقفاغلا زيزعلا دبع نب دهم نسحلا وبا ان لاق انذا ىضاقلا ىثراجلا

 ىفدصلا ىلع وبا ان هيلع يتارقب ىلع نب رصن وريع وبا ىمع ىثدح لاق

 لاق ىلع ىبا نع ةداعس:نبا نع ىضاقلا باطخلا ىبا ىلع تارقو

 راتجلا دبع نب كرابملا ان الاف ىبرعلا نبا ى مل نيكو باطخغلا وبا

 دادي ىلعي وبا اف الاق نوريخ نب لضفلا ابا نع وبا دآز

 ان ناليع نب دوه ان ىنمرتلا ان ىبوبحسلا ان ىجنسلا ىلع وبا ان

 ريخشلا نب هللا دبع نب ىفرطم نع ةداتق نع 0 بهو
 لولا لاق رثاكتلا مكاهلا أرقي ردو مهاص ىبنلا' لم ىهتنا هنا هيبا نع

 دا تيشعاف تفدصت ام ال كلام نم كل لهو ى اام ىلاس مدا نبا

 7000 3 تيلياف ربل .ا تينيباب كيلكا

07 

 3 , رع دافو ', ثناكو هللا 0 0 ةمد اهعمسف اهايا ةعممسل 0



 3 ا ىلا ديد 3 881: 51

 ا وا 5
 4[ ١ ادا را

 بعص ىطسقرسلا العلا وبا مان نب مسُيُذ نب دهم نب دهم نب مان
 سعب رغثلا لها هتريج نم دعم ةفياطلو ذل زاجتسا دق ناكو ىلع ابا
 دال لكل نك ناك و هنم عمس أم ىلع ىقا ملو نييقرشملا هضوهش ٠

 نيعماسلا دحا مان نب رماع وباو هدإ ةنس ىفوتو اسورلا ضعب هبتكتساو ظ

 ىبا دلاو هبسحاو ىلع ىبا ةارقب شقروف نب ده ىبا ىضاقلا نم .
 بي اذه ءالعلا

 همسإ لوا نم مهين سيلو ةثالث هيف ةاورلاو نونلا ىرح ىضقتا ٠

 « داض الو داص

 نيعلا فرح

 هللا دبع همَسأ نم

0 0 
 دبإ يقفعدلا ىملسلا ريع نب رباص“ نب ىلع نب دمحا ني هللا

 ىبرعلا نب ركب وبا لاق اذك()نمحرلا دبع مساقلا ىبا وخا وهاو ده

 نبا كلذ سكر اهنع هدحرشم مجعم ىن ثدح ذا ايينُك ى
 نمحرلا دبعو م.اقلا ابا هللا دبع ىفكف ايهركذ دنع هخهيرات ذ ركاسع

 اب ركز ىببا 3 ريهز نب بعك ديصقل 3 تيار ()

 حا 0 7 2 0 نم ما لعل 0 نبا لاق 5

26 



 زباو قاتكلا 000 ةيزعلا دعاد# دا ينم ةلج اخري 3

 نب سحلا نس ىلع نسحلا وباو ىنيارفسالا رشب نب لهس جرفلا

 قحسا وباو ىئيثي رطلا ىلع نب دمحا ركب وباو ىلوقاعرددلا سواط

 ثدحو قروتساو ريثكلا بتكو مهنس عيس :ىسدقملا سنوي نب ميهاربا

 ده هللا دبع ىبا نم اعايس نيوخالا نيذهل انا تدجو دقو ريسيلاب

 ا فيلات نم بولقلا ةايح باتكل ىيغلبلا ىنالوخلا نسحلا نبا

 ا تثدحو م49 ةنس قشمد همسدقم ىن هنع ةاذخأ نيئمز ىبا

 ىسوسلا لتاقم نب دمحا نب رصن ىلعيأ مساقلا ونا ايدهنا لاق ركاب

 رباص نب دج ودا اندشنإ لاف

 :ربصلا ىفمو روجتت نا كل رددلا اهنا كيكحل اربص

 ظ رمال هل نم كذدري ىنح ادهُنِجُم لوكا ال ثيلا»

 وبا ىفوتو ىلوا ناكل هانعم ىف ام وا (*) هادْعلا كنم اهمظاف لاق ول

 ةدعقلا ىذ تايرخا قا ةدلومو ع[ ةئس رخالا عمير رهش ىن اذه ده

 يي [20) ةنئس

 2 هع

 لق س لكرلا دج وبا ىبيجتلا ىرُد نب دمعس نب هللا دبع

 هنم عيسو ىلع 0 بارتا نم ناك اهلامعا ضعب ةلككرو ةطسفرس

 هل زاجخساو ميعذ ىببال نيلعتملا ةضاير هطد» بتكو هدياوف

 خويشلا نم ىقل نم عميج ةدلب ةظسقرس لها نم ةعءامجلو

 ع قرشملا نس همدقم ةينادب 20 دنع كلذد دملعُي ديلا بتكو

 زاجمعلاو رصمب تكيف ةضالاحل دقو اهنمس لوصف ىلع تشليشا ةلاسر



 مع 1 مقفل هلع 8

 در اوثلاو .ةقا ورشات قدي كل | لتكا !نرلع 0 دادغبو طساوو : ةرصبلاو ظ

 نيدلا < مأوق كي ماظن 1 داذغبب قود " مايا ا اريثك ايش

 كطْسق لاق 00 1 نرعل 3 ةدد ترفظ ولف اهيلا لو ىنفتا

 ول مهب ويكف كنود نم لا مناجاح رثكنو كلنم دوجو لقي ذا

 عم كتقيرط ىف كمدقت نم هيلع هللا كلبج ام اوققحتتو ككب اورفظ

 عيمجب ىمدل اذا تكيس سحرا كتلاكفا ل قاضني اما

 نمو ةيسابعلا ةلودلا لها نم هب لصات تنك نم واود كيلا ةروما '

 نم ىنيلغ ام الل ةيئاد ثمدق ذنم لُبتاكا نا ىنعنس امو لوصفلا كلت

 امهمحر ىوبا ةافو كلذ فهر مث رعجلا 2 ىلع ىرج امد فعضلا

 ىنغلب ولو سلدنالل ى ىلوصد دعب الا امهرمإ ققعحتتا مل ىف هللا

 اضق نع دحال ّرفم ال نكال سلدنال لوخد ىلع تمدقا اذ لبق كلذ

 باتك ىل ملسو هتبلج ام ةلمج سو رخا لصف ىفو لجو زع هللا ظ

 بدلا ليكا نم هناو ىورملا ديبع ىبإ لل هيف هدنس ركذو نيبيرغلا

 اقل ليش نب نضر هلا طا يابا نم سلا د قو لق
 ىسوم باب ىف : مدقت دقو هئلمجب ةلاسرلا ىب ذ هيتكو ءاجلإ عم ةزمهلا

 ىدنقرمسلا مالا دا ىجابلا ديلولا وبا ىلكرلا خوهشو اهلوصق ضهو ٠

 ورع وداو مقرا نب عيصالل وباو لهس نب ديز وباو ىشقولا ديلولا وباو

 نب ناورم وباو ىناورمقلا ميادلا دبع مساقلا وباو ىنيرتنشلا رثوك نبا
 ءالود ريغ نع ىور دقو ةافتصو ةايور ام مدادلا دبعو وه هل زاجا نايح

 هدذرت ى ةطسقرس هنع ذذا امل ىراقلا ناك وهو ىجابلاب صتخاو

 اع ميدل ةيعسل كلذي ةرثا هنع ةتداور ةماعو اهيارما ذوه 5 ىلع

 ناك اربثكو منع ةباتكلا ةطخب مهنم هبرقلو مههلع ةلجا نم ذفي



 0 1 (ق61. 51. ة2ع)

 3 0 هملقتب هاب ىرامخبلل بحصلا بيرغ سيرت ىلع هب

 املع بتكو طخلا ةءاربو 1 زيمعلا عم تاغللاو بادالا ىف
 ىلع ابا ىضاقلا ثعيس عابدلا نب ديلولا ىبا طخ» تارق اريثك

 ده اباي ىلكرلل لوقي ىجابلا ديلولا ابا ىضاقلا ثعمس لوقي انخيش

 ادحا ىنكي ىجابلا ناك امو لاق ىرامخبلا سيجد بيرغ جرخ

 اهب ىقوت نا اهل ةبطاش ةرمع نم ةرخاب 0 ةريغ هبدححصإ نم

 + هللا امهيحر ةدعب ىلع ىببا ةايح لطق ملو هن“
]| 

 ديم وبا ىمجللا روصتم نب مساق نب ميهاربا نب ده نب هللا دبع

 ةزايتجا فق ةنع ذخاو ىلع ىبا نم م قلوس نذسو روكن نم هلصا

 لهس ىب عبصالا ىباب صاصتخا هل ناكو قرشملا نس همدقم ةتيسي

 با نب مساقلا ىباو ىنوساملا نب جاجحح ده ىبا نسو هنم عامسو
 اضق ىلوو هلبن نم هتبيبش(#)ن بجحعي لبس نبا 0 جابلا ديلولا

 نيح ةهسرم اضق نع ىلختلا ىف ىلع ابا ناعاو شكارمب ةءامجعلا
 نيفشات نبا دنع ىعسلا هل نسع# لاز امو ىفعتسا.أم كا ةهسأ

 ةبطاخم ىف هل نذاو قنح 0 ةتبغر فعسإ نا كل ةرذاعم ظسبيو

 نى ةدنع ةرظانمو هنع ةياور ضايع نب لئضفلا ىبالو ةرك ىلع كلذب

 يع هز“ ةخس نابعش ىف ىثوثو نيدلا لوينماو ةنددملاو اطرلا

4 

 ةطسقرس لها نس ده وبا دّعقملا ىرقملا 0 سيردا نب هللا دبع

 دبع رفعج ىدا ىلع ةطسقرسب ارق دق ناكو ىلع

 ىلت لاق ىصضاقلا ضايع هنع ذخا ةريغو مكح نب دج نب باهدلا

 *« هأو ةخحخس

 ابا عبس ةثادنس / نكسو
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100 00 3 
 ربربلا نم ذخف. نونلاب ى ةخللا بويا نب هللا دبع 1 نب هل دبع

 نبا هلاق اهوحدف وأ أو ةس ةيرملاب قنونو ىلع با قم نم عييس دهن وبا

 « ابدلا

 0 ' ش 2

 نم ريسالا نباب يورعدلا ده وبا ميهاربا نب ىسيع نب هللا دبع
 ةخس ىف ميعن ىبال نيماعتملا ةصاير ىلع ىبا نس عمس ةبطاش لها

 ةماع هنم عيسو زوغم نب رهاط نسحلا ىباب صتخا دق ناكو ماع

 قرشملاب عمس ةارا امو ةضيرفلا ىتان اجاح هتايح ىن لحرو ةاور ام

 ىلع ابوود لزي ملو شودلا نب نسحلا ىبا نع اضيا ىوردو دحا نم
 *ب ةتافو عبرات ىنع باغو ارهثك الع هطغد بتكو اهب اهنعم ةداورلا

0 : 49 

 جاجزلاب فورعملا دهت وبا ىشا ىداولا فلخ نب ناورم ند هللا دبع:

 ةاس 1 0 نأ نم ةمايخ ىنأ نبأ عبرات ' عيس 0 0 0س

 اضيا ناورسو دين 0 اريثك هدع ذخاو دن وَط كلذ دعد همز ال و5 0

 23 مهنع ىور اأدحأ ملعا ل تأ ىلع امهم ناورم .تركذ دقو عامسا

1 : ْ 

 دبيع ودا ىنالوخلا نورد نس ديحتم نب نمحرلا دبع ن د هللا دبع 1

 عابدلا نبأ نارقب ؛ ةيسرمب م 2 ةدرملاب ىلع ىببا نم عيمس ىبلشلا نيدحرلا

 عماج اضدا بتكو ةكحيتش (ة2 لعبد رازبلا د ةطمخب ٠ 0 انك تو

 و هلبق ىذلا ل ةليبسو ةرجغ 0 كلذك ةعوسو ىنسرتلا

 هل ١

 ماا
00 0 

0 
 دل

0 

00: 
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 "1 ل عودرد نب ديعس نب دمدأ نب هللا دبع

 نيرتخش نم هلصاو ةبطرق نكسو ةيليبشا لها نس ققحالا ظفاححلا

 خس نع هلسي ىلع ىبا ىلا بتك .برغلا ةيرينش نس ليقو

 نم ىناسغلا ىلع ىبا مسا ى. ةتركذ امب هباجاق كلذ رجغو ىنطقرادلا

 نبا هنع ثدححت بهذلا ىرهاظ ن اكو ةدهفُم ىوهلاوت“ هلو مجمعلا اذه

 ةالصا نئدو فيلا ب ىثوتو ايهريغو شدابلا نب رفحج 3 لاوكشي

 هي ([) تزال ةئنس رفص عسانا نا مود ردصعلا

 ذل

 نورعملا دهب وبا ىلهابلا مكح نب ىلع نب ده نب ده نب هللا دبع
 ىلع  ىبا سس اهب عمس ةيرملا لها نم ىبوقرقلابو بوقرق ىنباب

 اذكاف قرشملا لل اعييج الحرو ةركذ مّدقت دقو هللا دبع ىبا هيبإ عس

 ثدخحو ناسغلا ىلع ىبا فئيلات نس ليبملا ديبدفت نايك ايهنع

 ىر هينا ةافو دعب سلدنالا 2ك اعوجر اذه هللا دبعل ملعا الو امهنع هب

 نب ديحم هللا دبع وباو ظفاحلا نوره نب دمحا رمعوبا انثدح هتلحر

 نورلا دبع نب(*)ليعيسا زهاظلا وبا ان الاق هل ظفللاو ةدوارلا نمحرلا دبع

 ىفدصلا ىلع وبا 5 ىلهابلا 3ك ند هللا دبع دييح# وأ اف“ :ى .جابيدلا

 هلقثو دقرف نبا ط++ تارقو لاوكشب نبا هبسن انه هبسن امك (|)

 اذه ده وبا ثدح (() لصالل ط+» ةرط نميلش ميدقت هطخ نم

 طخ كلذ تارقو ةبتناكم ىئمرتلا عماج» ىفدصلا ىلع ىبا نع

 ةرط عماجلا نم هلصإا ىلأ ةط+» ةارقو دقرف نب ديم مساقلا كا



53 0 1 

 دبع دج وبا انإ ه.ه ةنس ةدعقلا ىذ ىن ةيرملاب عمسأا اناو هيلع ةارق

 دبع ودا ان ةزاجا ىكنشلالا ردع وبا افا ليعايسا نب ديعم نب هللا

 ىبا نب دمحا نب ده ركب وبا ىضاقلا 7 بنكو جرفم نب هللا

 ركاش نب قعسإ ىبا نع ةهابنا ئرينلا رمع ابا نا هيبا نع ةريج

 نب دمحا ركب وبا ان بويا نب ده نسحلا وبا افا جرفم نبا نع

 نع شمالا اف ثايغ نب صفح اف مصاع نب ىرسلا ان رازبلا ريع
 نع هلسي معلص ىبخلا ىلا ىبارعإ ءاج لاق ةريره ىبا نع رينا 0

 اهتفف اهجرخاف ةرجتح ضعب ىف ةمقل باصاف هل بلطي لخدف ىش

 ىبارعال لكاف ىبارعا اي لك لاق مث اهيلع هدي عضو مث ءازجا
 كنا لوقيو هيلا رظني هسار عفرب ىبارعالا لئجنت لصف دقم فلو

 لوقي و مالسالل ىباي لعجمف ملسا مخلص هللا لوسر لاقف) يلا لفتت

 3 ف ال مالكا أذهو' 0 نم دمحا. لاق .(راض 7 كنإ

 ىلع ىرق لاق .ىلهابلا دمحم ىبإ كل دانسالابو ثاّيغ نب صفح الك

 وبا انا لاق ةروكحذلا ةنسلا نم ةجتحلا ىذ ىف عمسا اناو ىلع,ئبا

 هيدا نع ةرمج ىبا نبا ىنابئاو ىرذعلا سابعلا باو ىجابلا دهاولا

 نع ةداعس نبا نع :عمسا اناو ىضاقلا باطخلا ىبا ىلع ىرقو ايهنع

 دعاص نب دج وبا انا ىنطقرادلا انا رذ هبا انا الاق امهنع ىلع ئبآ

 مهثدح نسح ىلإ ايا ةرايع نب ح مابصلا نب ىلع نأ 1 اناو هيلع ةارق

 لير ف اف لع وا 0 ؛ببملا دبع نب هللا ديبع ان لاق

 لاق دوعسم نب هللا دبع نع نيحرلا دبع ىبا نع بياسلا نب اطع ا

 ىنطقرادلا لاق ةرشع نع ىحضالا ى. روزجلا ملص هللا لوسر لاق

 ان .لاق مهثدح قحعسا نب دهم نا ةارق دعاص نب دمحم وبا اأو
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 ل لس ل ديح# ا دبع نب هللا ديبع اف برح نب ريهز

 00 دعس ىبآ نب هللا اديع ان ليعامسا نب نيشخلا 5 ىنطقرادلا

 ظ 0 لشفلا رم لاق روجمان نب مشاه نربخا ىزؤرملا ثرحلا نب هللا دبع

 ورمعو رلبب ىميمتلا ليمج نب وردعب كيمرب نب دلخ نب ىبحت نبأ

 : 1 ل قرف ةيلع مسن ملو لضفلا فقي ملف عمباخلا معطُ هبرضس ىف

 ةتورس ىلع ارمع نوعث نا ايل ىغبخي لاف لضفلا لزن املف هسفن ف

 س + مهرد(1] لا(|) فلاب هيلا ثعبف

 ش 1

 'ىبا وخا دع وبا ىبطاشلا ىرفاعملا َرَوْفُم نب ةرُدْمُح نب هلا دبع
 03 0 امذخا مهتئالثو ىضاقلا رهاط نسسحعلا ىباو ظفامحلا ركب

 :ةعيوبلا 0 نسحلا لآ نم عامس ملم هللا دبعلو ىتش 2 راوت ىف

 ةيطرقب ىسبعلا نسحلا ىبا نمو ةهئادب ىرقملا دواد ىبا نمو ةبطاشب

 : ابا بحاصو زوفمس نب رهاط نسحلا وبا مهمع ةيوخأ 0 دل زاجاو

 ىببا ىلع ىنطقرادلل نسلا عمس هتارقبو ىنادلا ىسيع نب سابعلا

 701١ ه« ةياورو ةيانع اذ ةهابنلاو ملغلا : ثيبلا قيرع ناكو ىلع

 أ 5

 ردع قبب فورعغملا ده وبا ىفقثلا هللا دبع نرخ دا ل لل

 هتارقب ميعت ىبال نييعتملا ةضاير ىلع ىبا نم عمس ةظسقرس لها نم

 نيضَولا دبغ ركب وبا هيخأ نبا هلع ثدح علت ةنس ةحمجلا ىذ ى ههلع

 نإ ةكش نساف ةدد مد وى وبكل ند دمدحا نبا

 ميسسعا ([) ص ()
 غب ا
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 و5
 لها نم دمح» ىبإ ىربفلا مساقلا نب بويا نب دج نب هلاا دبع

 نسحلا وبا هخوهشو كاذ ذا|(*)ديلع ىرق ام ىلع ىبا نم اهب عمس ةبطاش
 دهن ركب ىبا هيخا نبا ةارقب كلام اطوم هيلع عمس زوفم نب رهاط

 ثيدحلا هخم اضدا عمسو 601 هش جاضو نبا دجعم وأ ةرّديح نبا

 ايثيح ذعم هراسلبو ةريقكو سادلا هنع هليصبف كيلاب نحال ه0

 عم ديلن ىبا ند نارعع وباو ىرقملا شودلا ند نسحعلا وباو ةوقل

 ند رفعج وباو هإ1 ةنس ىر ربلا دبع نب ريع ىبال ىصقتلاو اطوملا هيلع

 رد ىباو ةرشع ثالث ةنس ىف ىراخبلا تا هيلع عمس نولزغ

 ىبا لاقتنا لبق همه ةنس ىف اطوملا هيلع عمسو ةيسلجم مقل علنا

 اسأ ند تدجوو دج با طخ نس اذه رثكا تلقن ةبطرق كلل رك

 بويا نب ىسوي جاجمحلا ىبال زاجا ىرذعلا سابعلا ابا نا تديق
 نإ دعب مال١ ةنس نابعش ةرغ ىف هفلاو ةاور ام عيمج هللا دبع هخيالو

 ايهعم اضيا زاجاو 0 ىف ملسم ع جاجمعلا وبا هيلع عمس

 قوتو اذه هللا دبع هدباو دهم امهيخالو فسوي ىخا بويا نب ىبحيل
 دمحا نب ىلع نسحلا وبا امثدح هر. ةنس نابعش ىف ةدلب ةبطاشب

 نسحلا وباو ةيسنلبب ىضاقلا دمحتس نب دمحا نسحلا وباو ببظخلا

 دهم ىبا نع نيرخا ىن ةهسرم نم هباتك ى عغبلبلا ده نب ليس

 كغ ىرق لاك ئربفلا ثتويا نب دج بادن لاق دعك ند معنملا دبع

 ةنس رفص ىف ايزاغ انيلع مدق ةبطاشب عمسا انإو ىفدصلا ىلع ىببا

 دادغبب ةفيلخلا عماجب ىلع' هنم ةارق نورهخ نب لضفلا وبا ان هإع
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 اناو ناذاش نب دمحا نب نسعلا ىلع ىبا ىلع ىرق لاق نوريخ نبا

 ناطقلا دايز نب هللا دبغ نب ده نب دمحا لتس وبا مكربخا عمسأ

 دج انا اولاق ناقحدلا دهم نب ةزيحو كامسلا نب ديحا نباةذو)قّدتُو
 نع ملاتس نع ىرهزلا نع ةنييع نب نيفس ان نايح نب ىسيع نبا
 ىعح هيدي عفر ةالصلا رتفا اذا معلص هللا لوسر تيار لاق ههبا
 عفرد الو عوكرلا نم غفري اه دعبو عكزي نا دارا اذاو هيبكتم ىذا

 نع ىهنعقلا نع ىراخخبلا هجرخا نوريخ نبا لاق نّيتدجسلا نيب
 نب ديح# نعو ىردزلا نع اعيمج بيعش نع ىناميلا ىبا نعو كلام
 هعيس انخيش ناكف ىردهزلا نع سفود نع كرابملا نبا نع لتاقم

 سنوي ةباور ىف اخخيش نأكو بيعشو كلاس ةياور 2و ىراخبلا نم

 روصنم نب ديعسو ىبحي نب ىبحي نع ملسم هجرخاو ىراخبلا لثم

 اهخيش ناكف ةدييع نب نيفس نع رييث نباو دقانلا وريعو ركب ىباو

 نع قازرلا دبع نع عفار نب ده نع ملسم هجرخاو ملسم نم هعمس

 | ١ [ةزساو لعتا لك ابحت ناحتف : ئرهزلا نع :تيرج قا
 نب دمحم نعو .ليقع نع ثيل نع ىغثملا نب نهجمح نع عفار .نبا
 نوي . نع ككرابملا نبا نع نميلس نب ةماس نع ذازيق نب هللا دبع

 ناجمحلا نب ملسم لثم سنويو لهقع ةياور ى. ىناكف ىردزلا نع اعيبج
 نيمامالا اهيف ىلع وبا يفض ىنغلا ثيداحال ىلاوع نس اذهو هللا همحر

 نبا كلا:قرط نم ىدنع وهف لسلسملا ثيدحلا اسإو افلسسو ىراخملا
 اهدالبو سلدنالاب تاور نم ةفياط ركذ عم اهدارياب ساب ال بوبا

 ظفاحلا ىديب :ذخا لاق هللا طوح .نب نميلس وبا ئضاقلا ىديب ذخا

 لاق ملاس نب عيبرلا وبا ظفاحلا#) ىدمب ذخاو لاوكشب .نب مساقلا وبا



 لل (61. 58 <)

 ميحرلا دبع نب دمحم نب معنملا دبع دم“ وبا ىضاقلا ىديب ذخا

 يدهب ذخاو مكح نب ىلع نب دمحا رفعج وبا لاصلا ريشلاو ىجرزمخلا
 دبع ده وبدا ىضاقلا ىديب ذخا لاق 0 نب ا ضاقلا

 ىدارملا دهم نب ىبحي ايركز وبا ىضاقلا ىدهب ذخاو روكذملا معنملا

 لاق ةيدهلا اضق نع افورصم ابمدق سنوت ةرضع» ىقرُبلاب .فورعملا

 ذخا لاق ىبلكلا نسح ىب رمع باطخغلا وبا ظفاحلا ىديب ذخا

 ىديب ذخا مهنم دحاو لك لاق لاوكشب نب ىساقلا وبا ةيؤارلا ىذهب

 لاوكشب نبا داز ىرهفلا بودا نب دمح“» نب هللا ديع ده وبا ةيقفلا

 وبا ظفاحلا هيقفلا ىديب ذخا لاق ةرم ريغ ةبطرقب عماجلا ديييسيل و

 ىديب ذخا لاق ىرئاعملا زوفم نب دمحا نب زوفم نب ردهاط نسحعلا

 ىبكنتلا . مساقلا ىبا نب نسحلا نب رصن ثيللا وباو رغغلا ودا

 ىبرغلا فلخ نب روصنم نب دمحا ركب وبا ىديب ذخا لاق ىشاشلا

 ييروملا فلخ نب روضتم ساقلا وبا :يدلاو مهلا ىدقلا دحا لاق
 ةرصبلاب ىرقنلا ىلع نب دمح» ركب وبا ىدهب ذخا لاق هللا همحر

 هللا اهسرح ةكمب ىبارعالا دايز نب دهم نب دمحا ىديب ذخا لاق

 نب نسحلا ىديب ذخا لاق ناقع نب ىلع نب نسحلا ىديب ذخا لاق
 ءاربلا نب ديزي ىديب ذخا لاق باشخلا ىرطق ىديب ذخا لاق ةيطع

 معلص مللإ لوبيز ىلع تلخد لاق براغ ني.اوبلا سادي دكا ١

 ثذخا ىش ىبال ىردتا ارب اي ىل 0 مث ىديب ذخاو ىب بحرف

 هب شبيف السم ملسم ىقلي ال لاق هللا ىبن اي اريخ تلق لاق كديب

 قرو رثاثتي امك امهنيب بونذلا ترثانت الك ةديب ذخايو هد بحردو

 نممو لا راض ةئم هلصاو بويا نبا طخ نم هتبتك سبايلا رجتشلا
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 شئابلا نب رفعج وباو رهز نب العلا وبإ هعامس تبثو همس| هيف دّيقت

 نب خبصالا وباو رافصلا نب دايز ورمع وباو ىريمنلا هللا دبع وباو

 دبع وباو ريصقلا نب رفعج وباو لهبور نب ديلولا وباو ىنابعشلا لاوزز

 وبا ةوخاو لاوَجْوُم نب هللا دبع وباو معنملا دبع هةباو ميحرلا دبع نب هللا
 وباو هللا دبع دج وداو هنود نب كلملا دبع نب دمحا رفعج وباو ديححدم

 ةريغس نب هللا دبع وباو ىبرعلا نب ركب ىبا انبا نمحرلا دبع نسحلا
 هللا دبع باو دعب ةقرويم ىبضاق ىطانرغلا قحسإ وبار ىحسكسلا

 ىباو ىماذجلا ميهاربا نب هللا دبع وبار مككح نب رفعج وباو ىسانكيلا
 وبا ريمالل شكاريب هنع هذخا دقو مهريغو داذش نب زيزعلا دبع ركب

 ىلع وبا ساف ةنيدمبو نيفشأت نب قسوي نب ىلع نب ريس دمدعم

 ضايع نب لضفلا وبا لاقو لبق روكذلا احلا نبا ده نب روصملا

 انخيش اصبا ةيوريو ّدعي ال نم ثيدحلا اذه هم عمس ةخويش ىف ةأمسو

 نب ده نب نمحرلا دبع ركب ىبا نع كلذك السلم عمبرلا وبا

 - نع ردج نب نمحرلا دبع نب دمحا رفعج ىبا ىبضاقلا نع رواغم
 باو ثيللا وبا ريشلا ىدهب ذخا لاق زوفم نب رهاط نسعلا مبا

 "3ا0) ديا ههفو نانتمو ادنس' هرخا لل ةوركذف .نسحلا نب رصن .رفلا
 نع رجح ىبا نع ةرمج ىبا نبا ةزاجالل ى هينثدحو ىبارعال نبا

 * بويا نبا نع هتيور ىاكف ىدنقريسلا
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 نسعلا وبا زيزعلا دبع نب ناورم نب دمحم نب ناورم نب هللا دبع

 نم عمس ناوزم كلملا دبع ىبا اهرهماو اهيضاق دلاوو ةيسنلب ىضاق

 نب ديحا ركب وبدا بيطخلا هيبال ةوخاو وه هيلا لحر ةيسرمب ىلع ىبا
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 وباو ىشقولا ديلولا وبا هل زاجاو ه.] ةئس(*)زفص ى هنع اذخاف ناورد

 نب ده نسحلا ىبا دعب ةيسنلب اضق ىلوو امهرهغو جارس نب ناورم

 رشع نم اوعذ ةثيالو ف ماقاو زيزعلا دبع ىنب ةاضق لوا وهو بجاو

 ابياص ةريسلا ديمح ناكو فاحدجا نب ده ىف داب فرص م نوي

 فرص الو ةظوفحم رابخا كلذ ىف: هل'نطفلاو :نكزلا» سابا نشا

 ردا ىناي لاقن فاحدج نبا دنع هل قش ةبايخلا لل جامحا

 نسا بأ ند مع ضخ رايد رد 0
 نوكي اس ّدشا رجاهتلا نم زيزعلا دبع نبا نيبو ةنيب ناكر ينجو

 كلذ ىللخب راشاف ٌةفئال هتكلمو ٌةظيفحلا هتكردا نكالو.نيغثا نيب

 هجوثا لاقو ةبيبنلا بصانملا ىوذل ايرو ةميضهلا نم هبفاجل اظفح

 رذعن ىتح ةراد ل بيطغلا ذهموب وهو ةيورش نب رساع وباو انا

 ديحو ةفيلخلا لهس  ناكو ىاحج سبا كلذ عنقاف ههلا كنع

 امهبو ايقلتم امهل برخف زيزعلا دبع نبا لل ربخلا قبسو ةقيرطلا
 كيرلا ان لك ايكحاو هعسوم لي ىذلا افيسلاب وسلا ١٠00

 ضمد مل مث هعنص ام اذه نسعلا وبا هل ركشو احاطصاو ةعم ماكحالا .

 جاقحاو هللا دبع نب ناورم ةئياي فاحاج نبأ قرص ىثح ليوط ردد

 ده وبا ىسلجم رصعب ناورم لاقف ةوبا هيلا باتحا ام د ريشا

 صفح وبا([)اضيا كلذ رضدو هيلع ةّرف هلوق عمس ايناكو ههلا رذعا ىنح

 ىلا ةمورك الا ' ةذه هد تدلغل هقرو وا بهذلا ام ىنرضح 0

 هقفو دهشر نب ده هلاق . هقلخ مركلا نم هيلع تعبط»لم ىلع تاذ

 هناخد ةمايأو هيلايل ملعلاب حافتن الك نع رصو ةمارم رسدو هللا



 ا ل دي هبي

.5 .161) - 1 

 دن كينا لبق هل كبفلس دقو هعم بدال نم اذه سيل لاقف بجاو نس

 ليكوت نود ةراد ىر الا مكحلا نوكي ال هللاو لاقف اهرخا كل ةصقلا ركذو

 ةموركالا هذه ادلخمو ةموكحلا كلت الصاف هيلا ضهن مث بونكم الو

 ارق ام ىلع ىبا نع ةتياور نمو هز“ ةنس بجر ىف 02 وبأ ىثوتو

 بجاو نب باطخلا وبا هب ىنثدح دقو عمسي وهو ركب وبا ةوخا هيلع

 تارق لاق ةارق ىلع ىبا نع ةداعس نب هللا دبع با نع نيرخا ى

 انا ساحالا نب ده وبا انا لاق ىعل+لا نسحلا ىبا ىضاقلا ىلع

 نع ةنييع نب نيفس ان رصن نبا وه نادعس اف ىبارعالا نب ديعس وبا
 ىبنلا تيار لاق ةريره ىبا نع ردوالل ىبا نع ريمَع نب كلما دبع

 وبا هلامش نعو ةقيمي نع لتفتي و ادعاقو اهياقو العافو ايفاح ىلصي معلص

 نع ةياور ناورمل نا ىغغلبي ملو ملسم هلاق ىثراحلا دايز هيسا ربوال

 ع« كلذ دعبي الو.دانسالا هد لصعيف هللا دبع هيدا

 )ب

 "ةيوبش نباب فورعملا دهم وبا ىدزالا فولخ نب دمحا نب هللا دبع

 ىباب ةقفت دق ناكو اهب هزاينجا ىف ىلع ىبا نم عمس ةثبس لها نم

 نب دهن ىبا نع نارا ىسيع نب هللا دبع ىباو لهس نب غعبصالا

 رظونو ةعبس عماجب قلح بهذملل طاقحلا دحا. ناكو رفعج يبا

 لزتف ىسيع نبا هحيش نيبو هنيب ترج ةصقل اهخم جرخ مث هيلع

 ىلا لقتنا مث مهدنع سردو هل اوعسوتو ةومركاف السب ةرشع ىبخب ىلع

 « نينامثلا براق دقو هما ةنس ىفوت كلانهو اهب سارف تامغا

5 
 نورعملا ديحم وبا ىزفتلا ده نب هللا دبع ني ده نب هللا دبع



 دما كرا ا ل نيفإ نري ا ا ل ا لا

 ذا 161. 54 م. 5

 انبي عمسو الدم اهعماج# بطظخو ةتبس نكسو هراد اهنال ىسرملاب

 ىهسلل ةبحصلا بداو هل ليايشلاو هتارقب ىذمرعلا عماج ىلع ىبا نم

 ةلطيلط عماج» نارقلا ارق دق ناكو عع ةنس لوا 0 كلذ ريغو

 وردع ىبا ةارقب ىرهبلال نب نسعلا ىبا ىلع نيعبسو(*)نيدنثا ةنس

 تبع نمل نانو عقاد :ةارعب ةيايبسابب لوح نب اويل وو ا

 ىببا ىلعو نيعبسو ثس ةنس ىسوسلا ةياورب ةيرملاب سايلا نب هللا

 نما تدك نبأ ىلع ىراختلا ريد عيت كرت نيك

 ثيددحلا لكشمو ع٠ ةنس زوجمعلا نب مساقلا ىبا ةارقب ىنوماملا

 ثيدحلا تيِيرغ رثكا جارس نب نآرم ىببا ىلع وسو كرْوف نبال

 عبصا نب هللا دبع وبا ةءايجلا ىضاق هكويش نمو ةبطرقب ديبع ىبال

 ةيطع نب ديحم وباو درو نب مساقلا وباو ىسهقلا رهاط نب ركب وباو

 نب جاجسعلا وباو حاضو نب هللا دبع وداو نوعسي نب جاجمعلا وباو

 ايهناف دشر نباو نوعسي نبا اك ءالوه نم عيس مهريغو ىسيقلا دشر

 ى هثيدحهت ىلع ثفقوو هتياور نم ده امم هلك اذه تلقف هل ازاجا

 هخويش ىق ضابع نب .لصفلا وبا دازو ىاسغلا ىلع ىبا نع ةزاجالا
 اللا دبع اباو جرف نب هللا دبع اباو ةفاحتق ىبا نب رابجلا دبع ده ابا

 تعيسو ىتارقب عيس لاقو ىمجتلا ىسيع نب هللا دبع اباو نيديج نبا
 ىثونو لاق ةطانرغو ةبطرقو ةيليبشاو ةتبسب هنع ىوز هنا ىكحو هتارقب

 عبرال مدر ةئس ةدلومو هز"8 ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب نايثل اهب

 دياوفلا فينو رشع ةسمخ ىمهو هفيلاوت نسو ةدعقلا' ىذ نم. نيقب

 كلذ ريغو ىدهلا ليبسو نيدباعلا صايرو نيقتملا ناتسُبو ةطوسبملا

 مساقلا وبا ان ةيضعب ىلع كتفقو هاناعر 1-0 سو دهزلا 6 موظخم هلو
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 رفعج وباو ىناورلا بلاط ىبا نب ديزي دلاخ وبا ان ديزي نب دمحا
 نب هللا دبع ده وبا ان الاق هل ظفللاو اضم نب نمحرلا دبع نب ديحا

 وبا انثدحو هيلع ةارق ىفدصلا دهم نب نيسح ىلع وبا ان ىزفنلا ده

 لاق ىلع با نع ةهريغو ىليل ىبا نبا نع دهم نب دمحا باظعلا

 ةريغو ىدمحمملا هللا دبع وبا انا([)([)روبْهاس نب مساقلا ىبا ىلع تارق
 نب دهن ان بيلك نب مثيلا انا .عازخلا دمحا نب ىلع انا اولاق

 ' ليه نع ةءافر نب دمح“ نع مصاعوبا ان ىبحي نب دهم ان ىسيع
 صرعت لاق معلص ىبنلا نا ةرير» ىبا نع هيدا نع راش ا نا

 مياص اناو ىلمع ضرْعُي نا بحاف سيمخلاو نينثال م لايمعالا

 ىصضاقلا اف لاق ةيسرمب هعيقلو دهم نب دهت ىسيع وبا ىصضاقلا انثدح

 ان لاق رفعج ابا اضدا ىنكيو نمحرلا دبع نب دمحا سابعلا وبا
 ةارق ىلع ودا ىضاقلا ان لاق دمحم نب هللا دبع دم“ وبإ بيظلا

 وبا يشلا انا لاق ىسوم نب نييلس عيبرلا ىبا ظفاححلا ىلع تارقو

 نيسحلا ىبا ىلع تارق لاق ىلع ىبا ىضاقلا نع كلما دبع نب ده

 ع.و ةنس ىدهس نب ده نب دحاولا دبع رمع وبا انا نسحعلا نب مصاع

 ىروذدلا بيضخغلا راطعلا صفح نب دلخم نب ده هللا دبع وبا انا

 سيق نب دمع“ نب ىيعي ان ىلابرلا ورمع نب صفح ان هيلع ةارق

 عيبرلا ىبا ظفاححلا ط++ هثارقو ىضاقلا ضايع ةديق اذك رواش ([)

 وباوه ([) هللا اش نإ باوصلا وهو نقملا ىف امك روفهاش ملاس نبا
 نباب فرعي ىعفاشلا ىخلبلا ىميمتلا رداط نب هللا دبع مساقلا

 ةمالا نير بقلد ءارو ةمومضم افو ةحوتفم ةثلثم نيشب روفاش



 نسلطملا كرم كرش
 مهللا ربيخ نم لفق نيح ملسو هيلع هللا ل ىهنلا 0 نش 0 كو

 علضو لخلاو نبجلاو ع زجحعلاو نزحت و مهلا نم كب ذوعا فا

 ىف ىهو دلذسم نبا ىلاوع نم ثيدحلا اذه لاجرلا .ةباغو نيدلا

 .تايعابش ف اضيا وهو ىلع ىبا نم ىزفخلا دمدتم ىبأ تاعوتم

 نع نور» نب ديزي ةهيوردو هجيرح+ت ىلع ناماسالا قفتاوا*) قع ىبأ .

 عويجملا اذه نم دهت باب ى ةقيرط نم ةتدقسا دقو سنا نع دييح :

 ظ « ندب ىالخ نيقاسما نيبو

: 51 

 'تارق ىردبعلا ىريهزلا ب جرف نب حلا ني او هللا 5

 نيهيلس دواد ىبا ىلا لدحر ةيرملا لها نم ىرقلا دهن وبا هطخغ ةهسأ و

 ةضاير ىلع ىبا نم عمسو ةيفادب :ةنع تاارقلا ذخاف مل اجت ىلبا

 ةوارطلا نب نيسحعلا ابا ةقلامب ىقلو عؤإ ةنس ىن مع ا نييبلعتملا

 ةزايتجا ى ةيقرشلا ةودعلا نس دامح ةعلق لزنو ةيبرعلا هنع ذخاف

 نم اوحسف ةيبرعلا ملعُيَو نارقلا ىرقي اهب ماقاف ةيامسدخخلا عم نمل

 وهن اضدا اهب 3 ةداجن ةيمدم لل كلذ دعب لقتنا مث ةنس نيرشع

 هن ىف" يفوت نا كن كلاغد هيلع ناك ىتلا  نيسلا "نع فللا

 ليلجلا دبع نب سابعلا وبا هتاوز نمو اهثم دباعلا راغب نفدو 3

 « ةربغو ىريمدتل 5

0" ْ 
 ريغ نب ديحا نب. كفلخ نب ىلع ني.اللا دبعا نم كلع نيادللا نب

 نكسو وردا لها .نم ةباّسنلا ظفاحلا ىطاشرلا دهم وبا ىمخللا



 هات ترسل (761. 55»)

 ١ 0 اهب اشنف ماوعا ةتس نبا اهبلا لقن ةيرملا
 ىلع ىببابو هب .صاصتخاو 0 ريثك مامس هلو اهلها نس

 زاجا دقو ةدانسا ولعي اههيقيرط نمو ةداهنعا ةياورلا ى ايهبلعو ىناسغلا

 هتايعابس دنس مدتسو ىجرعلا نب ركب وباو ىاالوخلا هللا دبع وبا هل

 قياثولا تحاص نوحخف نبت ( 1 ىبا ههبا لاح نع انضنا قورَو

 ةداتكو باسنالاو راثالاب نا بادالو ثتاغللا ى اكراشم ناكو

 ةاورو ةباححصلا امسا ىف راهزال سامدلاو راوئالا نرابقأب هجرتملا

 مالعالا باتك اضدإ هلو ٌسانلا هلمعتساو هلثم ىلا قبس مل راثالك

 باتكو ماهوالا نم ىنطقرادلل فلتخاو فلتوملا باتك ىن ايب

 دهت ىبا ىضاقلا ىلع هيف در داقتنالا وس نابي داقتعال داسف راهظا

 هباتك نم عضاوم هيلع بقعت امل هسفنل رصتناو ةيطع نب قحلا دبع

 نم اهيف لخب مل ةفيعاضت ىر اهدروا ايشاب هباعو بسنلا نر ريبكلا

 هتابتكو ةطخ» هيلع تفقو دقو هب ىلوا ةامههكرد# ناك فقشسعتو لسماحمت

 ىف وهف ةلمجلابو ةرهظ ىلع تباث هل ةءافر نب دلاخ ىبا عامسو

 بوسنم ىناقتالاو ظفحلا نوب عمجلا ىلاو بوسعم سلدنالا تالاجر

 نوحتف نب ركب وبا مهتلج نمو هنم نوديفتسملاو هع نوذخالا رثكو

 2 نب ديلولا وباو ىريمتلا هللا دبع وباو ةدمب هلبق فوتو هبيرق

 بلغت دنع ةيرلاب دهثتساو لاوكشب نب مساقلا وباو قزر نب ركب وباو

 5ع[ ةنس ىلوال ىدامجل نيرشع ىذوملا ةعيجلا موي ةحيبص اهيلع مورلا

 [311 ةحغس ةرخالا ىدذامج نسساث تثبسلا مد ةحريبص ةلوير واب ةدلومو

 شيِبَح نب مساقلا وبا ان لاق ىيضاقلا ىثراحلا نميلس وبا انثدح

 مهردخو ةعافر نب دلاخ وباو اضم نب رفعج وداو هللا دهبع نب د وداو
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 ئ 0 ىقدصلا ىلع ى كل نع مهثدح طفاحلا ىطاشرلا دهن انا نأ

 َنيَحل نب ني ركب ودأ ىمضاقلا 0 تسكو ةدرملا عماجب هيلع ارذ

 ىبا ىضاقلا لع ىرذو ىلع ىبا نع هيلا سك ىطاشرلا نأ

 نع 0اس نب هللا دبع ىبأ نع عمسأ اناو(*) 5 نب كيحأ اطعلا

 ثدحيو ىرذعلا سابعلا وباو ىجابلا ديلولا وبا انا لاق ىلع ىبا

 ىورهلا رذ وبا انا الاق امهنع هيبا نع روكذملا ركب وبا ىصاقلا انديش

 نبا نيسحلا نب ريع ان ظفاحلا : يطقرادلا ريع نب ىلع سحلا نبأ انإ

 نيسح 5 ىديكلا ددشع نب ديبع ىب 0 نب رفعج اذ نابيشلا ىلع

 كلملا دبع نع ىننانخلا مساقلا نب ديسأ ىناندح ىلع نب دهع نبا

 ةتعُي أميف معلص ىب دخل دن كر لاق هللا دبع نب ردرج نع 00 نبا

 نطاقولا كلل دبر ميصانل 5 ىنا هللاوف ملسم لكل سسعنلا ىلع طرشاف

 مام امانا هيفقفلا ان لاق

 م

 ىفدصلا ده نب نوسح ىلع ودا ةاضقلا ا

 سنا ىنب رمع نب دمحا سابعلا ويا ان لاق انيلع هنم ةارق ةضر

 رذ وبا ان لاق هنع هيب نع ركب وبا ان+يش قابئاو ةزاجا ىرذعلا

 اربكعب ىلبنحلا نادمح نب دهم ىبب هللا ديبع هللا دبع وبا انا لاق

 ملسم و نإ انا لاك تتناك ىنب دنحلا نب ديح# اع وبا ىدثدح لاق

 ركب 5 دأ نس ليت بو انأ 31 ىر مصجلا ى -آ هللا كلبع نب ميهاربا

 روع لاق لاق ىنوجلا ناريع ودأ اف ىد 00 ع 5 قيما ىمدقملا

 باطغلا س ريع ىدجحا ل اوف 0 بار 00 ع ىندلجال زيزعلا دبع نبا

 اياد ل امهل لا 00 دع تحاض هدلا م ضو ةمسسع بداص رهأ مث

 قاوسالا ضعب لا_ ان علا 0 امهتليل افاطف لاق هد نايناف اناركس

 35 كاولثم ةدسح ايد 5 رظملا ىو مد ةبيشلا 0 شد امه اذاف

 ىذغتي وهو 1 ركس هدايث

 نيكو ا ا لال 2



 17 ل
 داون

 ا ل 1 و 0 00

 10و هلا 0017 1١ لاح لابخ ايس ولو يشن ال .اولاقو قوس
 0 ةبيشلا ةذه ىدتست 5 بش اي هل الاقو ايهلجراب ةاكرعف

 را 3 فوادحلا 8 ناف ىبب اقفرا لاقف لاحلا ةذه لئثم نم

 / 00 نوجرخا ىف بارشلا لمع اف ةذه ىتلهل مهدنع ترف

 منكا ربخلا تحاصل نسعلا بحاص لاقف العفاف ىنع ارفع نأ

 ذهل الو ريش اي فرصنذا لاق ثلعف دق لاق هقلطا ىتح ةرما ىلع

 ل ايهتنا اتح افاط ةيناثلا ةلبللا ز ناك الف بيات .اناو معن لاق

 ١ ىنغناب وهو 0 ةرملا ى هتلاح لثم ىلع ولا امه اذاف عضوملا

 ظ الج رفسلا شْع نيح ىلبلا سيه امنا
 العيس ىخيعب ن ص 3 لاقو ىنامرف

 01 الغلاب بلقلا ىلع ىل هظتل ماق دقلو

 ب اقفرا لاق كنم ةيوقلا نيا نيش :. اي هل الاقو اهيلجراب هةاكرحسف

 ىف ىلع اًوُكغ ةحرابلا ايكل 50 نيذلا ىناوخا نا ىننم اعمساو
 لمعف نوجرخد مل فر ةيتارشلا لمع ىغم دذأ 2 اوفاحو اذد مهسويي

 هج 2 هي 3 م
 0 . 1 11 ١ 2 , ٠

 0 70 : 20 ل ايا كافل رو ا ا 201 ل ا عا 0 د 7 م

 إلا
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 ةقلطا ىقح ةرما ىلع تكا ربخلا بحاصل سسعلا بحاص لاقف العفاف 57

 ةليللا 21 افاطف يخل تيرصناك و دش اب نرضصنا لاق ثلحق لق لاق

 .ةلاعلا لذا لثم ل أ ماعلاب 0 عضوملا كل ايهتنا ىتح ةئلاثلا

 5 ىنغتي

 ١ انقرع ذنم ايفاج ثلز ام تنإ انطغُس دق ام لاطف ىنع ضرا

 نقلا ىسفن كددف اذهب .لب الوصو:ال .ايفاج تلز اه ثنا ا

 "يارا ايتريبك ملف مهبابحاب سانل اونب ماركلا لعفي اذك اس

 داوي رايي ندي
1 
7 

 هيك نحنا

 0 7 2-7-2 03 :نايحتدوي 3



 الاف ايتاطخا لاق وفع 37 ةئلاثلا هذه هل 0 0 ا 1 ش 7

 نمدرلا دبع نب ةماس ىباا*) نع ورمع نب كيم د ندد لاق ووك

 لبقت مل رمخلا برش نم معلص هللا لوسر لاق لاق ةردره ىبا نع

 مل ةيناثلا اهبرش ىناف هيلع هللا بات بات ناف ةليل نيعبرا ةالص هل

 مل ةثلاثلا اهبرش ناف هيلع هللا بات بات ع 5 ةليل نيعبرا ةالص هل لبقت

 ةعبارلا اهبرش ناف هيلع هللا بات بات ناف ةليل نيعبرا ةالص هل لبقت
 اقح ناكو هيلع هللا بتي مل بات نا مث ةليل نيعبرا ةالص هل لبقت مل

 ةنيط اسمو باطغلا نك ريع لاقف لابذلا ةنيط نم هيقسي نأ هللا ىلع

 ىفو بجاو ةئلاثلا ىف وفعلاو راغلا ى رانلا لها ةراصع لاق لابخلا

 ىه ربخلا بحاصل سسعلا بحاص لاقف لاق بجاو ريغ ةعبارلا

 ناك املف نرضنا لاق تلعفق دق 'لاق هةلظا ىَبَح ىلع اهذتكا ةنحم

 لثم ىلع عمشلاب اذاف عضوملا ل ايهتنا ىتح افاط ةعبارلا ةليللا ىف

 : ىئنغتي وهو لاحلا نلت

 لثثلا لمح ام اذا لوقا امف لبا ميل تيخ انو ىكبا كنك

 لغخْشُم نيعادلا نع تناو. ىعذت هل كارحالا وضن كب ىنناك

 للذلا ةّدرهملا كبابحاب تراس دقو كانه مهيدباب ككوبلقف
 لجرلا ىضق دف اولاقو كيلع اوضع مهبيجحت نأ نم اوسيب اذا بح

 امكاسا ام هللاو لاق وفع الف ةعبارلا هذه هل لاقو امبلجراب ةاكرحدف.

 دبع نب رمع ةرضحب(()ةافقواف ةاليحف لاق امكل ادب اس العفاف اهدعب اوفع

 دجوف ههاكنتساب رمع رماف اهرخا كل اهلوا نم هتصق هيلع اًضقو زيزعلا

 ةأعقوف زحرش# ()
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 8 دعا ديلع ماق اذقلإ ناك ايف قاف ىتح هسبحب رماف ةحانار ةنم
 دعت الو كسفن نم فصنا رمع هل لاق غرف املف ةدلج نينامث ةدلجمف

 ' ىتدددح دقو دبع ىلا لاق فيكو لاق ٍدبتلَظ دق نينموملا ريماي لاق

 انتربخا الل تكسفن ىلعو ائيلع تاطخا لأاقو رمع متغاف رارحالل ّدح

 ال :لاق ةيلع كده رمع مامتها ىار اهف ديبعلا دح :.كّدحنم# دبع كنا

 ىلعل كدنع افلس دنعلا اذه ةيقب ىل نوكد نينموملا ريماي هللا كوس

 كدكضلا ليلق ناكو ىقلتسا ىتح رمع كحدضف ىرخا ةرم كيلا عفرا

 ىف عيشلا اذه لثم ايتبار اذا ةربخ بحاصو .هسسع بحاصل لاقو

 معلص هللا لوسر ناف ةببشلا ىلد ةرما ًاليحاف هبداو ندعحفو# هلحو هتيه

 هل انك طافرلا ةدروا ربخلا اذهو تاهبشلاب دورحلا ةاووردا: لاق

 "0 || ا4] ى ةيلع نبأ دقن ايم رهو هيانك نال قبحلا تاب“ ىف
0 0-2 

 ىه لاقو ةثغ تاياكح اهلعج لب هيلا اهبسن تاهاكف اهعيبج دقتءاو

 دجاسملا : ردع ىلع نيملسملا عماوج ىف ارقت نا لحي ال طقسو وعل

 قولي ال ام ريزعلا دبع نب ريع صيخرت ند ةذه رخا ىف نا ىكحو

 هنس ةأرق ىلع وبا اهب هثدح ةراكحلا ةذه ناب وه ناماف هلضفو هئيدب

 تيان ًالهف ذقتنملا اهنا عرواو كنم اريخ ناك هفا ةلامعم الو لاق مهبلع

 ىلع اهتارق دقو :لاغطا7 ايندلا ف. نيكيتلاو كامعا ىرهلا نكل همم

 000 هفيلات نم شيبح نبا ةحيشم ىف ظذاحلا عهبرلا ىبا انخيش

 نمبو ىرذعلا نع بهوس نب نسعلا ىبا نع هيلع ةارق هنع اهب

 « ليلق ىالخ نيتياورلا

4 

 ىبلشلا دهم وبا مساق نب نعل نب سورمع نب دمحا نب هللا دبع

 ا



 ىلع وبا هيلا بتك (*) ريخ نب ركب ىبا لاوخا مهو اهتاتوثدب ىفو

 يب هرعل ةئس قنوت

 ا

 تعفر دق ده وبا ىرهفلا مساقلا نب بودا نب فسوب نب هللا دبع
 ةقجلا وهو ةليكتلا فقر سلدنالا 0 لخادلا ةدج بيل 1 ةيتسن كل

 مث ةهرب ةدعب هدلر اهنكس ةبطاش نم يفلا نشب يهل

 ةوبأ بححصو ةيسنلب ةدلوو ةيناذ اذه دمع“ وبا نكسو اهنع اواقتنا

 نسحلا| أبا ركذلا مدقتملا ده نب هللا دبع همع نباو دهتو ىك# ةأمعو

 ننسلا ليتف ,هتيانع رفوتو راوجلا بابسا دكاتل زوفم نب رداط
 بيرغ ضعبو كلام اطؤس رهداظ ند ةرغص قر و» عيس دقو راثالو

 هتداور لجو ىرذعلا سابعلا وباو ود هل زاجاو كجبع 0 كثيدحلا

 0 وتلاو رماقلاو ئديرتلا عماج# ىفدصلا ىلع ىبا نع ثدحو ههبا نع

 كييدحعب ةزم ةعاونم ع كثكفقوو معن ىبال نيملعتملا ةضاي رو هللا ةبجهل ْ

 بويا نب نسوي هيبا عم معلص ىبنلا ىفصو ىف ةلاه ىبا نب دنه

 ةنس اروشاع موي ةينادب فوتو ايل زاجاو 29٠ ةنس ىلوال ىدامج ىف

 شام ياجمحلا وبا ان بيطخلا دمحا نب ع نسل انثدح هرعم

 نييسح ىلع وبا انا فسوي نب هللا دبع هيدا نع مكاحلا هللا دبع نبا

 ىبا نع ةداعس نبا ان ىضاقلا باطخلا ىبا ىلع تارقو ده نبا

 انا دحاولا دبع نب دمحا نع رابجلا دبع نباو نورمخ نبا انا ىلع

 ةفامحلا يشيع نب ده ىلع ىرق لاق ىبوبحلا انا دهم نب نسعلا

 دبع نب العلا نع رفعج نب لهعامسا انا رجدُح نب ىلع ان عمسا اناو
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 : و 7 فلزع اللأ لور نإ: ةريزه ىبا نع هبا نع 0
 ريابكلا شغت م م نينهب اذ تارافخ ةعمجلا لل ةعيجلاو سمغلا

 نع مكاحلا جاجمحلا وبا ان ىضأقلا ده نب دهم ىسيعوبا انثدح

 اناو هيلع ةارق ىفدصلا ىلع وبا انا بويا نب فسوي نب هللا دبع هيبا

 مالسلا ةئيدمب هيلع ةارق ىنابهصالا ديحا نب دمح لصفلا وبا انإ عمسا

 ردآ ذآ اللق ديحا نب نسحلا ىلع ىبا نع ةريغو ىفلسلا نع تثدحو

 د## نب هللا دبع ان دمحا وبا وه ىفيرطغلا ان هللا دبع نب دمحا مهعن
 "نع نيريس نب دج نع بويا ان ىفقثلا.انا مهاربا نب قعسا ان

 رادتسا دق ناسزلا نا لاق معلص هللا لوسر نع هيبا نع ةركب ىبا

 اهنم ةعبرا ارهش رشع ىبثا ةنسلا ضرالو (ه:ء)تويسلا قلخ مد ةتينبك

 رضم بجرو مرتجالاو ةجدعلا وذو ةدعقلا وذ تايلاوتم ثالث مرخلا

 دهن وبا و» ىفقثلاو نايتوسلا ره بوتا نابعشو ىدامج نيب ىثلا

 « ىرصبلا ديدع#] دبع نب باهولا دبع

0 

 بيبخ ىبا نباد فورعملا ده وبا هللا دبع نب .يسيع نب هللا دبع
 نح#ماو ةريغ نع ةياور هلو ىلع وبا هيلا بتك اهيضاقو بلش لها نم

 أجاح 2 هحارس دعبو ةيليبشا رصقب .لقتعاف ارمالاب ةدلب اصق ى.

 ةكيه رواج نا دعب ناسارخو قارعلا لخدو قرشملاب دّدرتو دعب ملف

 قال ف! ةارهت .ىفوتو نب ر دعو ,نامثو عبس تنس ى :نيترم ريحو
 : * هد[ ةنس ىرخالا

| 

 لهإ نم دج وبا ىبيمتلا نيسح نب ىسيع نب دمحم نب هللا دبع
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 35 3 اراؤن (1761. 56. 57 )

 0 دق سلدقالا دالبب لوجتتو ىلع ىبا نم ةيسرمب ريثك عامس هل ةثابس

 1 ةاورلا نمو هللا دبع ىبا هيبا ركذ مدقت دقو خوهشلا ءاقلو ملعلا عايسل
 ظفاحلا انخيش دلاو ىمخالا دمحا نب دج هللا دبع وبا(*) ىصاقلا هلع

 ىبا ىلع ارقي انا هعخيسو 5:9 ةنس .ى. يلعىنا ىلء ارق ايمو سابعلا ىبا
 اعامس ةداعس نب هللا دبع ىببا نع 309 ةنس ىف ىصاقلا باطلا

 نب دمحا سابعلا وباو ىلخ نب نميلس ديلولا وبا انا لاق هنع اضيا

 اف دعاص نب دج وبا ان رمع نب ىلع انا دمحا نم دبع ان الاق رمع

 نع هيبا نع ورمع نب دم“ ان نوره نب ديزي ان ىقرودلا بوقعي
 تعيسف سانلا راثا وففا قدنخلا مود ثتجرخ تلاق ةثياع نع ةدج

 ةيخأ نبا ةعمو ذاعس نب دعس اذاف ثفتلاف ىءارو نس ضرالا ([)دهثو

 لوقي وهو زج<ثري وهو دعس رمف سوا نب ثرحلا

 لجالل ناح اذا توما نسحا ان ,.ليح اهكيلا َنلرْذُم اليلت © ١
 م

 هوباو ةقرول لها نم ده ودا ىراصنالل دمحا نب ده نب هللا دبع

 اضق ىلوو ىلع ىبأ نم عمس وغاز نباب فرعيو ركب ابا ىنكد

 دمح» نب دمحم ىسيع وبا انثدح ه٠. ةغس ىفوتو هنع ذخا دقو ةدلد

 فورعملا دمحم وبا ان ىبيجتلا دهم نب هللا ديع ادني نا ىمضاقلا

 ةئس لاوش ىف عمسي وهو هيلع ةارق ىفدصلا ىلع ىبا نع وثغاز نياب

 7.5 ةنس ىنابعش ى ظفاحلا ىسوم نب عميرلا ىببا ىلع تارقو ه٠

 ةئس رغص ى ةجطاشب ديحم نب نمحرلا دبع ركب ىبا ىلع تارف لاق

 هدوُذ ميسا بتويف داولاو دهبولا ([)
29 



 ْ الإ (61"1. 57 .)

 [ع ةئس اضرا رفص ى ىنعي عيسا اناو ىلع ىبا ىلع ىرق لاق 1

 نع دلختس نب نسحلا وبا انا هيلع ىنم ةارق دف نب مساقلا وبا انا

 نع ثايف نم صفح ان ةفرع نبا وه نسعلا ان راقصلا ليعامسا

 لآل ىلوم نع ىبسارلا زيزعلا دبع نب دمحم نع ةاطرا نب جاجمتعلا

 :نالجمعي# ىنابنذ معلص هللا لوسر لاق لاق ةركب ىبدبا نع ةركب ىبا

 * محرلا ةعيطقو ىغبلا نارفغي ال

2 

 نباب نورعملا دمحم ودا ىدزالا نوميليس ثوم نب هللا دبع

 حلم ابا عيهس عماجلا اددجسيمب ةالصلا بحاصو ةيسرم لها نم ةلطرب

 دبع ىبا س ةيردنكسالاب 3 ةضيرفلا ىذاف ه١٠ ةنس ى لحرو

 را .ةرطرطلا ركب .ىباو ىفرْفُم نبا سحلا ئباو ىزارلا هللا
 ركب ابا هنبا هل تدلوف ىلع ىبا ثنب جوزت ىذلا وهو ىفلسلا رهاط

 ثدح هام ةنس ىفوتو ةهازنلاو ةهابنلا لها نم ناكو نمحرلا دبع

 يب هلع دخأو

 مها

 دع ربا ىردبعلا نمحرلا دبع نب ديعس نب دمحا نب هللا دبع

 نع ىور ةيسلب لها نم ةصلاخ ريغ ميج لاوجوم نداب فورعملا

 0 ايلا نع ةياور هلو _ىيسويلطبلا دهص يباب 9 0

 1 0 دقو ارهام 1 دمحم 2 اهدالزنف ةدامسمكو ا

 هئاكمب صغي دجلا نس ركد وبا لعج ىدح اظفاح اهيقف هللا دبعو داب

 ىنثي ناك دق هناف ىبرعلا نب ركب ىبال افالخ هناش نم ضغيو
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 ماسم نا ىف حرش هلو هيدل نيرثوملا هبححصا دحا وهو هيلع

 رفسلا ىلع تفقو دقو ايورلا باتك كل هيف (4) ىهننا هلمكُي مل

 ةيشاملا بلح نع هىبنلا» باب ىف كلذ درواو هنّيمص اممو هنم ىناثلا

 (*)ةقادصلا ى قدصي نم زيزعو انكويش ضعب لاق اهبحاص نذا رهغب

 نمو ةاوملاك هجولا ن. نوكي الو رهاشلا ند وه ايك نطابلا ى نوكيف

 دشناو ضارقملاب كيارو

 هدهع نع خزي مل رخأت اذاو هدوب داوفلا :قئثي” نمب ىل نم
 هدعُي ال دبرقب افولا نْسُح لذاب ىل حا نم ىسقن سب اي
 هدهش ةوالح ىر اباص ريديو هقلخ ال هنظبب افصلا ىوني

 هدقح لجارم ىلغت هنانجو ةدقع رخاوج ىدبي هناسلف
 هديك .دوسحلا نم فيعتسا ىل : هئلارق قيطا 4 ذأ مهل

 هللا دبع وبار ىضاقلا بجاو نب باطخلا ودا انثدح 519 ةنس ىبفوثو

 ةزاجا ىردبعلا ديحا نب هللا دبع ده وبا ان الاق بهطخلا مهنيلا نبا

 نب هللا دبع وبا انثدحو ىقدصلا ديحم نب نيسح ىلع وبا انابفا لاق

 وسن ةلصا نسيب وهو ةيلع ةارق ةداعس نب هللا دبع وبا ان ةمالعلا وق

 ىضاقلا لصا نم ةداعس نب ىسوم نارمع ابا الا ىنعي همع طخ

 . قابلا دبع نب ركب ىبا ظفاحلا ىلع دادغبب تارقلاق هنع ىلع ىنآ

 نع روصخم نب نسحعلا وبا ىلا بتكو ةزاجا ىحيلملا رمع وبا انا

 رمع ىبا نع رهاط نب رهاز مساقلا وبا انا رصان نب لضفلا ىبا

 ىورهلا ده نب ديحا ديبع وبا انا الاق ىنوباصلا نايثع ىباو ىحجلملا

 ديز نبا ةلاسر ىلع حرش هلو ةامكتلا ف لاق ط.(1)
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 »9 ب

 اتت )] .٠ هب



 7 3 9 0 (سام 73
 " دلخم نب دج هللا دبع وبا انا ىّسُعلا سابعلا نب مصُع عفار وبا انا
 ' نع تكرابملا نب هللا دبع ان ةفرع نب نسحلا ان راطعلا صفح نبا

 00| نإ للف لنتلا لاق بيسجلا نب ديعس نع ىردزلا نغ رمعُم
 هدجي ملف ثيملا نم سينلب ي معلص ىبغلا نم هغع هللا ضر بلاط

 نم نيعماسلا ىفو اثيم ثبطو اهح ثبط ىماو ثنا ىباب لاقف

 شذابلا نب نسحأ ىبا ةارقدو نارشب نب كلما دبع ىلاما ىلع ىبا

 « هفرعا الو يسنلبلا ده نب هللا دبع دهم وبا

] 4 

 , لها نم رفان هجود زبُنملا ده وبا ريرضلا لهس نب ده نب هللا دبع

 هيو ىبر ةرجهح يفو ىرذ نب نسحلا ىبا نع تاارقلا ذخا ةطانرغ

 بلاغ ركب ىبا نو 58 عييسو سرفلا ند مساقلا ىببا نعو صضتخأ

 ىبرعلا نباو ىلغ وبا هيلا بنكو ةوقب نب ديلولا ىباو ةيطع نبا

 مولعلا ى ةكراشملاو ةيبرغلاو بادالاب ةفرعملا لها نم ناكو امهريغو

 نمحرلا دبع ركب ىدا نع تثدح هالإ ةنس ةيسرمب ىفوتو ةيضايرلا

 فسوبي .نب ده هللا دبع ىبا نعو ىلع ىبا طبس ىدزال هللا دبع نبا

 بتك ىفدصلا ىلع ادا نا ريرضلا لهس نب ده وبا ان الاق دايع نبا

 نب نسحلا وبا ىنابئاو نورهخ نب لضفلا ىبا ىلع ثتارق لاق هيلا

 نع امهريغو ىبطبلا نب مالا ىو رسابا ف للضفلا ىدأ نع روصنم

 وباو ىناهبصالا ىلع ىبا نب دمحم نيسحلا وبا انا لاق نوريخ نبا

 نب دمحا ركب وبا انا الاق ىناجدنفلا ىبسوم نب باهولا دبع دمحأ

 نب دمحم نسعلا وبا ان لاق زارهش هرادو اهنكس ىزاّرهال نادبع

 ىلع تارقو ىرامخبلا ليعامسا نب دمحم هللا دبع وبا ان ىرقملا لهس



 119 لاركمشب نب مساقلا ىبا نع ىمضاقلا دهم نب 4 بالغلا 0 .
 نب دي ىبا نع ىناسفلا ىلع .ىبإ: نع ثيغم نب نسعلا ىبا نع
 نع ةرْمُج ىبا نبا ىنابناو ربلا دبع نب(*)رمع ىبا نع اعيمج بانع
 نسحعلا ىببا نع مساق نب فلخ ىلع تارق لاق رمع ىبا نع هينا

 نع سراف نب نمهلس نب دمحم ديحأ وبا انا ىسوطلا ده نب ىلع

 نب ديلولا ان ىقشمدلا نمحرلا دبع نب نييلس ىفثدح لاق ىراخجلا

 راتف وبا ادهش ىنثدح ناز و# اذ الاق 'قحسا نب بزل 7
 ةنانك ىفطصا هللا نأ معلص ىجعلا' لاق لاق عقسالا نب ةلثاو ىنتدح

 نم امشاه ىفطصاو ةنانك نس اًشْيرق ىفطصاو ليعامسا دلو نم

 ىافطصإو سراف نبا ةداور ىفو ملص مشاه نم ىافطصأو شير

 رايع وبا دادس انا اضيا لاقو نييلس ان دانسالا ى لاقو مشاه ىئب نم

 هانبال باتك ىن ثيدحلا اذه ريع وبا دئساو عقسالل نب ةلثاو اف لاق .

 ةمثيخ ىبا نب ركب ىباو بيش ىبا نب ركب ىبا ىقيرط نم هفيلاق
 #2 ىعازوال ىلع هرادمو

 هللا ُدْيِبع ُهيسا نم

3 2 

 فلتوملاو هنع اهبدكو ىخطقرادلا نكس ىلع ىببا نم اينما ,ةيشوتل لك 75 ظ نجلا وبا ىدسالل بلهم نب هللا دهبع نب نمحرلا دبع نب هللا دهبع

 ىراصنالا ثيدحو هل ةبسنلا هيتشم عم ىنغلا دبعلو هل فلتخذلاو

 نورهخ نبا ىلازتو سراوفلا ىبا نبا ىلاماو ةفرع نب نسحلا ثيدحو
 ىلا اهدعب اييف هس ةنس نم هسلجم ىزالو هيلع ىفقا مل ايم كلذ رجغو
 ايهيع نباو دمحا ركب وبا ةوخا عايسلا ىإ هكرش دقو ةرشع ثالث ةئس
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 هاا ىو 0م ا نب صرلا ذيع تفرظلا دا

 « اوددح مملعا مجرل ناالوغلا

11 

 نم عيس ةبطاش لها نم ناورم وبا راسي نبال حاجسن ن د هللا ديبع

 تاارقلا ذخا دق ناكو ةدننك كلل ايزاغ اهب هزادتجا ق ىلع ىبا

 ده وبا هنع اهذخا نيمو اهب ارقألل ردصتو شودلا نب ا ىزبا نع

 نبا كلذ ىكح ظفانكا ريع ىبا انخيش دلاو تاع نب ديحا نب نوره

 ريع وبا ةانثدح ام هتياور نمو طلغف راسي نب ناورم وبا هيف لاقو دايع

 ىرق الاق عابدلا نب ديلولا ىبا نعو هنع هيبا ع نوره نب ديحأ

 ةيسرمب نيئرم ديلولا وبا لاق عمسن نحدنو ةركس نب ىلع ىبا ىلع
 ناورم وبا لاقو كلذ لبق هتارق دقو اهدعب عست ةئسا ىف مث 0.8 ةنس ىف

 ىضاقلا باطغلا وبا انثدحو ةرشع عبرا ةنس رفص ى ةبطاشب ةرس

 ةارق ظفاحلا عيبرلا وبا انثدحو ةارق ىليل ىبا نبا نع اعامسو ةارق

 انش "ريع وبا لاق اعامس ىلع را امهالك ةارق رواغس نبا نع

 نع نيرخا و ةرامن نب ركب وباو ةداعس ىنب هللا دبع وبا انثدح دقو

 نبأ قابتاو اظفل نسحلا نب دمحا لضفلا وبا ان لاق ىلَع ىبا

 ىبا ىلع يرق لاق اذه لضفلا ىبا نع ةريغو وصان نبا نع روصنم

 لهس وبا مكربخا عمسا افاو نارشب نب ده نب كلملا دبغ مساقلا

 دهن ان- ىنالقابلا نايب نب سما نب ىلع ان دايز نب ده نب ديحا

 ىبا نع راسي نب اظع نع رانيد نب 0 اقرَو ان قياس نبا
 ةيوتكللا الك ةالص الف ةالصلا تيبقا اذا معلص هللا لوسر لاق لاق ةردره

 نب ده نب رفعج ان لبس وبا مكربخا نارشب نبا ىلع ىرقو لاق

 ا
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 ل (1761. 58 م. 58 .)

 نب اطع نع رانيد نب وريع نع اقرو نع ُةبَعْش ان ديلولا ودا ان نايبلا

 نع ملسم هجرخا لضفلا وبا لاق(*) معلم ىبغلا نع ةريره ىبا نع راسب
 # ملسم نم هتعيس ىناكف اقرو نع ةبعش نع ردنغ نع لبخح نب ديحا

 نيدرلا نبع ةيببأ ّس

1" 

 ىقشمدلا ىلسلا ريع .نب رباص نب ىلع نب دمحا نب نمحرلا دبع

 باطخغلا ىبا ىلع ةثارقو هتخيشم مجحكم 1 نمردلا ص[ رنا مساقلا وبا

 دمحأ انبإ هللا دبع دمح“ وباو نيحرلا دبع مساقلا وبا ةقع بجاو نبا

 ركاسع نبا لاقو ناتقث ناظفاح نايقشمدلا ىهسلا رباص نب ىلع نبا

 مساقلا أبا انكي هللا دبع هيخا ىفو دمحتم ابا انكي ىنمحرلا دبع ىف

 هلاق ءايلا ديدشقو نيسلا 0 مسالا ذه الدوس ىبابد .نوفرعيو

 ءالعلا ىبا نب مساقلا ابا عمس هثيلاث ى ىثادغبلا ةظقن نب ركب وبا ٠

 اباو لهضق نب ده اباو ىنيارفسال جرقلا اباو ىسدقملا نبا تقلا انآ
 ىلع ابا ىقلو مهاوس اقلخو سواط نب تاكربلا اباو ىثيثيرطلا ركب

 ركاسع نا را ف كلذ تارق هنم عيسف قشسد هلوخد نر ىفدصلا

 اريثك هتارقب انعمسو ةانخردا نيح كل موهشلا ىلع ارقي ناك لاقو

 عباسلا قر ىفوثو 01 ةنس بجر لوا ى ةدلوم ارشي ايش هنم ثعيسو

 ريغصلا باب ةربقم ىف رصعلا دعب نفدو هإ| ةنس ناضمر نس رشع

 هل ىلاعملا وبا نمدرلا دبع نب هللا دبع ةئباو هلوق ىبثنا هنفد ثرضحو

 نسم بانع نب ده وبا هيلا بتكو اهريغو قشمدب ةعامج نم عامس

 95 ىسدقملا نب نسحلا وبا هنع قور ةبطرف

 م
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 ا[

 ةيسرم لها نم ديز وبا ىببجتلا سيردا نب ىسيع نب نمحرلا دبع
 نمم ةريغو ىربطلا هللا دبع ىبا نم ةكمب عمسو اهيف يح ةلحر هل
 ده ىبحي ىبدا ظ ىلع ىبا نم هعايس تارقو ةليكتلا ف تركذ

 راع رازبلا ركب ىبا دنسم نم رافسا رهظا ىلع رفعج نب ىلع نبا
 وبا ماكحالا بحاص هنبا هنع ثدحتو ةتلحر نس ةردص دعب معألا/ ةنس

 * ةيامسيخو نيرشعلا دعب ىفوتو نمحرلا دبع نب ديحا نابعلا
 م

 |0000 )| سيقلا زهاط نب نيحرلا دبع نب ديحا نب نيحرلا دبع
 نيعتسملا نب رماع ىبا ةارقب ىلع ىبا س عامس هل ةيسرم لها نم

 دبع يبا سيئثرلا دلاو وهو ةرمج ىبا نب مساقلا ىباو دوه نبا

 ىبا لتقم دنع ةنتفلا ى هدلبب رماتملا نمحرلا دبع نب دمح» نمحرلا

 ده ىباب اهوحتن وا اموي نيسمخ دعب عولخلاو رفعج ىبا نب رفعج

 نم يلع ىبا لصا ىف ىمييهلا رهاط ىبا ط+#» تدجوو ضايع نبا

 نوجحم اند نرسل دبع رمل! انين اعامس ةفرع نب نسسعلا ثيدح

 ةتيب لها نم ةريغ ما هيد مسأ ى طاغ وا اذه وها ىردا الو رهاط نبا

 ةيلاجلا ةلاحلاو ةيلاعلا ةبترلا كلذب مهلو اهلاعاو ةيسرم لها ناكو

 | نزلا لياقيح نبا لغجو ةبضل هدلع رهز ىذلا ربشلا اذه مهرواج.ال
 اورمعو ةناكرم اوربكاف ةردق أاوردك لو ةيحاح دماح دإ نع نحال

 ةديلتلا مياسحا اولوا هيف سفانتو هناسز هيلا ارادتباو هيلع اماحدزا

 الك مهيانبا نم تدحزا :مهياهبت# نس لبك لقف ةديثلا مهتاتومبو

 جحاضو ىفبو رداط ىنبك .هنع ذهالل هيدب' نيب سلجو هغم سنقا



 ْ ال (761. 58, 59)

 سيردا ىبنبو بليس ىثبو رفعج ىنبو ماصع ىلبو باطخ ىذثبو

 اههلا نولحارلا اساو مهربغو نواف ىنبو ريغتشب ىنبو جاحلا ىنبوا*)

 ىف ٌبطخغلاو ريهش ريغ مهقم روكذم برو ريثكف اهيلع نوسداقلاو

 مهداهتجا ىلع ةلالدلا ا مهدارياب درا ملف ريس هللا اش نإ كلذ

 ديناسأ ى. مهيظعمو مهلواو مهرخأ تقسن 0 مدادعإ ةرثكب ةداشالاو

 ىذل نيبتو ضارتءالا ىلع هجوتل مهمل ركذ ال انباخصاو انتخيشم

 « هللاب الك ىقيفوت امو ضافتنالا

 رك اس

 جاحلا نب ده وبا ىرفاعملا ديحا نب ميهاربا نب رفعج نب نمحرلا دبع
 دوراجلا وبل ىقتنملا عمس ةيسرس نكسو ةقرول لها نس نيترازولا وذ

 ىف كلذب هطخ ىلع ثفقو ه.م ةنس ى هيلع هتارقب ىلع ىبا نم
 ثالث ةنس ى ىئمرتلل ليامشلا اضرا هيلع ارقو هنم دهم ىبا ةدسن

 هعامسو هباب ى هتركذ دق رفعج نسحلا وبا نيترازولا وذ ةوباو اهلبق

 نارمع ىبا ةارقب كلذ ناكو ميعن ىبا ىئيلات نلف ةضايرل

 هتعاضب تناك ىهو بادالا ىف اذه ده وبا عربو ةداعس نب ىبسوم

 شكارم ةرضع» ةباتكلل نيرشعو نامث ةنس ى ٌىعْدُتساو هتعانصو

 ةيسرم لل فرصناو ىفعاف ىفعتسا مث ليح امب ضهتناو اهيلا ضهنف

 ى ةبغرو ايندلا ىف ادهز ءارقفلا ةبححص الصاومو ءارمالا ةمدخ ارجاه

 ىف بطاخيو هدصقم ةحدصب دودو ةدجسسيب نوي لعجو ةرخالا

 كلذ ىن هبعاد امدرو ةقيرطلا هذه مالعاو حالصلا لها ءاعدلا ءاعدتسا

 ايم ابجتمعت ءارظنلاو ءافكالل نم ريثك لل ءارمال نم هفرع نم ضعب

 وبا لوقي ءلو ,يوقلا جهلا ىلع ضام مهمصتلا ىلع بكد وهو عليم



 ىلا (1761. 59. 59 ؟,)

 ادب دتقم هنا هلعإ دقو ةايا هتعجارس ى ىشيلقال سابعلا

 ٌةٌدادو 8 ىدها ىذلا ىخال هثاجمفنا رطعمس مالسلا ردا

 ةدافاف ةدارم :ةامال» ىارو ىدنهاف ةقيقحلاب ةقيرطلا كلس

 ةذاربا ىنبلا رون نم هاسكف هّسْئن ةلاطبلا بيبالج ْتْعْلَح

 ةدادح تيمسلا لجلا نم اضنو ههال رونب ةرطاخ شيئاف

 ًالداوس شضايبلا احييف ىلجتنا مث هفونح ةادا رذب هناكف

 5ك
 ةدارو هيعط ةذلب ىبحي هنا نراعملا أم ىخا اي ذر

 ةدابع اعدلاب مخرب هللاف ةولخ ى. ةوعدب ككاخا ركذاو

 عست ةخس نم لاوشو ناضمر ىرهش نم امايا ةبطرقب نيدمح نبأ

 اهبرغو سلدنال/ قرشب راوثلا اهيف رثك ىتلا ةئسلا ىهو نيثالثو

 نم داتعا امل اظفح دوه نبا ةلودلا كفيلا علق نم ةيسرم ىلع اهلاو

 رابخا نم تديق ام د تدجوو ةداهزلا ىف (هن«)ةاوعدل اقيقحمتو ةدابعلا

 ١ ١ اكل كلج رقتجا نا نب رفعج ابا نا ثتاقثلا نع ةئتفلا هذه

 ابوصنو اعباتسو هل اعياِشم هبطاخو ةبطرقب هتروث دنع نيديح نبا ىلا

 اضقلا ةطخ لل همدقو ناسعتسالاب هخم كلذ ىقلتف ةاتا ام ىف هيار

 جرف نب دج ابا هيلا هجوو اهنم ايشن هيلع نثعسي مل(*)اهراطقاو ةيسرمب
 ةلويروا كل ةماعلا ىف رفعج وبا جرخدف هيلا داقني نا ةرماو ادياق ىرغثلا

 اهن مهبلاها ى اونصحتتو اهتبصق كل اوُوَجل دق نييثلملا نس اهب نمو



 ش لادن (761.59.)

 اولصوتساو ردغلاب اولجوعف نامالت ىلع اولزنو اونعذا مث عافدلاب اوُمهف

 ىقل ال ربصلا لبعو مهلاوسا كثبهتناو مهب لثمو رانلاب اقيرحدتو دق

 نجسو نيدمح نبا ةوعد كلذ بقعب رفعج ىبا نبا علخو مهلايع
 ناك نم اهلها رصح دقو ةبطاش دصقو ةسفنل اعدو جرف نبأ ةدياف

 اهنيبو هنيب لاحو لياطب اهنم لح ملف نييثلملا نس اهنقجو اهتبصقب

 اهيظنناق ةيشنلبب ذينيح رياثلا زيزعلا دبع نب ناورم كلفلا 0

 هيهدب ةلاج ٌدرتساف هبيغم قا عاخ' دقو ةيسرم نا قه داغر املا

 ةاعدتسا نإ كل كلذ ىلع لزب ملو ةارو ثداححلا بارطضالا نكسو

 جرخو هباجاف اهيف مار ام ةاهعإ امل هي ارصتنم ةطانرغ نم دوه نبا
 ةكوش مهو اهتبصق لها هب عماستو قفخدق هيلع ةيولالو ةعويج ى اهُسْوي
 اوبقتر أف مادقالاو ركلا مهنيأعو مايالا مهترتو نيذلا مهفاسرفو نيمثلما

 ناوطحتنا# هتافاوس نيو مهبلا ٌتقبس ةمينغ اهنا اودقتعاو مهيلع هُعالطا

 زاوحاب هباححصا نم ةفياط ى لتقف هيلع لداجالا لاثسا اوضقناو هيلا

 لبق م6. بةلس لوا :ئف. تالذو. ةينزه مقا نع مكهجاضقلاو هلا
 سْرُدو سرُّدو هقفو هّقفت نسلا كلت ىفو ةنس نيثالثو سمخ لامكتسا

 م ةيسرمب رهاط نبا مدق لفلا مودق دنعو سارتو رساتو انضقلا لود

 ةمالسلا قزرو هيلختب جاعلا نبا صلخستو مدقن امك ضايع نباب علخ

 جيرات ىلع نوقا ملو اعداو هلوبسل ىبضم نا لا هيف ةريغ :بطع# ايم

 *« ةبامسمخو نيسيخلا رشع ى اهبسحاو ةثافو

 نإ
 ىطسقرسلا ىراصنالا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع

 ى 7 لء وبا هل زاجا دنسملا ةيوارلا نايلثع نباب فورعلا مكعلا أ



 ماا (861. 5937.60 .)

 ناكو عوام ةئس نم ةجدحلا ىذ ى ةاور ام عيمج كلملا دبع هيبالو
 سراوفلا ابا مسالعاو هخياشم نايعا نع قرشملاب هل زاجتسإ دق

 رابجلا دبع نب كرابإا نيسحلا اباو نوريخ نب لضفلا اباو ىينيرلا

 نيسحلا اباو جارسلا دمحا نب رفعج دج اباو ىقابلا دبع نب ركب اباو

 ىبا نب ميانغلا اباو باهولا دبع نب هللا قزر ده اباو بويا نبا
 هتياور تلعف مهريغو ىعلخلا نسحلا اباو ىيصاعلا نهسحلا اباو نايثع
 نب ديز .ىدا نع ةطسقرسب تاارقلا ذخا دق ناكو هتقبط ٌتعفتراو

 اطوملا ىف هب هقفتو احلا نب هللا دبع ىببا نم ةبطرقب عيس مث قارولا

 .ارهثك هنم عمشو ماوعا ةعبرا ىدسالا رحب ابا اهب بحدصو ةنودملاو

 ثيغم نب نسعلا ىباو ىروزوملا ريخلا ىبا نب هللا دبع ىبا نمو

 وباو وه هل زاجاف هزه ةنس ةبطرقب ىبرعلا نب ركب ابا ىقلو اريسب

 ثّدح ضايع نب لصفلا واو ةيطع نب بلاغ ركب وباو بادع نب ده
 ى هنطوتسم ةبطرقب ىفوتو ةقلامب ماكحالا ىلوو هنع ساغنلا ذخاو

 هداو ىضاقلا نميلس نب دواد نميلس وبا انثدح هنعإ ةنس ناضمر رهش

 ديه هللا دبع ىبا(*) نع نيرخا نب بيطخغلا دمحا نب ىلع نسحلا

 دبع وداو ىرقملا دهم نب نوبلغ دمع“ وبا انثدحو ىضاقلا رفعج نبا

 رهخ نب دمح» ركب ىبا نع نيرخا ىف مكاحلا دمحا نب دج هللا

 بتك لاق كلدلا دبع نب نمدرلا دبع مكلا وبا ان الاق ىرقملا

 نو لظفلا ىبا ىلع ارق هنا ىفدسلا ديححم نب. نيسح ىلع وبا ىلا

 وبا عمشلا ان لاق ىل هزاجتسا دقو رْيْصُت برد ىن ذادغبب نوريذ

 نب رمع نب ىلع نسحلا وبا ان ىسالسلا رفعج نب نيسحلا هللا دبع

 دمحا نب ده ركب وبا ىلا بتكو ظفاحلا ىنطقرادلا ىدهم نب دمحا



 ما 01761. 60 ,)

 ىضاقلا سفوي نا ةدج نع ههبا نع ةرمج ىبا نب كلاملا دبع نبا

 نب ةزمح ان دلخم نبا اف لاق هيلا بك ىنطقرادلا نع ةابنا

 بوقعي نب قيتع ان الاق نابا نب ديلولا نب ديحاو ىروروملا سابعلا
 نب ماشه نع روزلا نب: راثعتلا نب هللا دبع نب رذنملا نب دمعم ان

 1 مدق اذا لاق معلص هللا لوسر نا ةشياع نع هيبا نع ةورع

 !ء وبا لاق ةراجدح تناك ولو مهف ةرطْولو هلها 1 دوبل ةفشأ م
 10 دقو قيرطلا اذه نم الك هبتكن مل بيبرغ نسح ثيدح اذه

 كلذ ىف ىضرغ ىنغلبي نا ىلعت هللا ىباف هلاشما ىلع ثّصرح

 رجحعلا ىف بيصا هنا ىل اريشب هياضقب ىفيضري نإ ىلعت هللا لسا
 ىلاوغ هنو نايلشغ ىبل ىلع وبا ةريحن زج نم ثيدحلا اذهو

 ةزاجالا مكعب هخويش نم هيف نيروكذملا نع اهتياور مهل عسي بيارغو
 « كلذ مهلاس ذإ

"1 

 مساقلا وبا اضر نب دمحا نب فلخ نب دمحا نب نمحرلا دبع

 رواشملاو هب ةضيرفلا ةالص بحاصو ةبطرق عماج# بيطخغلا ىرقملا

 ندأ نم عمسو رودس نب مساقلا ىببا نع تاارقلا ذخا ماكحالا 5

 هب صتةخاو ىبتعلا ديلولا ابدا بححصو 0 ىبسبعلاو ىناسغلاو جرف

 هزاجتسا دقو هل هدويش ةيمست هلاس هنا ريخ نب ركب ىبا نع تدوُرو

 نيروكذملا الود امسا ماشه نب ربج دمح# ىا هبناك ىلع كِساَق

 يونس ل ركب اباو بستحالا نباب فورعملا هللا دبع ابا مهيف دازو

 سا+هلا نب مساقلا ابا لفغاو رح: اباو باتع نباو ةلبوبرلاب فورعلا

 ثيدح نم ازجال هنم عايس ىلع هل ثفقو دقو ةركس ىنب ىلع اياو
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 نمو ىطاشرلا دمحتس وبا اهارق 5.1 ةنس رفص ىن ةيرااب ىلماحتلا
 * نإت5 ةنس ىفوتو هبحدصأ نع كلذ باغ نأ بجعلا

 ا”

 شاضم نباب فورعملا ورطلا وبا ىنادمهلا ماشه نب نمحرلا دبع

 رثكا ىلع ىبا نم عمس اهلمع ةلاجنج نم هلصاو ةيسرم لها نم

 ىبا نب ركب ىبا طخ كلذ تارف ىلعال دبع نب سنوي ثيدح
 ى هوخا نبا وهو ماشه نب ىسوم نب ده هللا دبع وبا هتيد نمو ىلول

 ذخا ملو هتكردا دهيح نباو شيبح نبا بحدصا دحاو بسحا ام

 هللا دبع نب نمحرلا دبع ديز ىبا عايس انباحدصا ضعب ىندافاو هنع

 روكذلاو هريغو ماصع نب ةيما ىبا عم اميدق ىلع ىبا نم ىدزال

 نمحرلا دبع نب دمحا نب قينع ركب ىبا تهب نمو ةلويروا لها نم
 تركذ دقو ثدح اذه ديز ابا ملعا الو ردقيرج نباب فورعلا ىدزالا
 + ةليكتلا ىف اقيتع

64 

 نباب ىرعيو مساقلا وبا ىطفنلا دمحا نب ده نب نمحرلا دبف

 ىبرعلا نباو ىلع وبا مهتم ةعامج نع اهب ىورو سلدنال لخد عياصلا

 اطولاب هنع ىليبشالا نيحرلا دبع نب قحلا دبع ده وبا ثدحو امهريغو
 مل للتلا باكو ىنطقرادلا ننسو رازبلا *) دفسسو ىاسنلا فّتصمو

 دّقيَح نب دبع رهسفتو روصنم نب ديعسل ننسلاو ةمثيخ ىبا نبا ئيرأتو
 دم ٠ ىلا ني داته باتكو ثيدحلا مولع نر. مكابعلا باتكو

 نب هللا دبع ىبا نس اهيف عمس ةلحر هلو ىفدصلا ىلع ىبا نع اهلك
 ىباو ىنارفعزلا قوزرم نب دهم نسعلا ىباو ىمرض+لا نب روصتم
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 هدلب ةطفف ادصاق قشمد نس جرخو مهاوسو ىكرتلا ناخرط نب ركب

 دمحأ رفعج وبا ذاتسالا انثدح رزوتب ةبطخغلاو ةالصلا ىلوف هإه ةنس (ف)

 وخلا دبع دج ىبا نع نيرخا ى ئراصنال هللا نوع سال ١

 وباو ىشردنالا ديحا نب ده هللا دبع وبا انثدحو نمحرلا دبع نبا

 طفاحلا ركاسع نب مساقلا وبا ان الاق ىعفاشلا هللا ةبه نب ىلع نسعلا

 ةزاجا ىطفنلا دهم نب نمحرلا دبع مساقلا وبا ان قحلا دبعو وه لاق

 ىفريضلا نيسحلا وبا انأ ١ طسقرسلا دحلان نم نيس لع را

 نع ةريغو رصان نب لضفلا ىبا نع روصنم نب نسحلا وبا ينابناو

 ريع نب ميداربا قعسا وبا انا رابجلا دبع نب كرابملا وهو ىنريصلا

 مسيرذ 1 رااض نب دهن رفعج وبا اف تّيحب نب ركب وبا ان ىكمربلا

 هل وبا اذ ربع نب دهم نع ةدبع اذ ىرسلا"نب دانه ىردلا ١

 ىدابعل تددعا ىلعت هللا لاف معلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع
 رشب بلق ىلع رطخ الو تعيس ىذا الو ثار نيع ال ام نيحلاصلا

 ايد اربخ نيعا ةرق نم ممل ىفخا ام سفن ملعت الف ميش نا اورقاو

 * نواعي ارناك

9 

 دبع نب ىسيع نب هللا ديبع نب كلما دبع نب ده نب نمحرلا دبع

 نيدنسملا ةيقب ةئوشا نكسو ةبطرق لدا نس نورد وبا نان نب كاما

 نع فوري نيثدحا او ىناسغلاو جرف نبا نع عايسلاب ةاؤرلا رخآو

 تاارقلا هنع ذخا ةورذ نب سابعلا ىباو ىسبعلاو ركب ىبا هيدا

 وباو نيربش نب هللا دبع وبا هيلا بتكو دّشر ىب دهاولا ىباب هقفتو

 ءاهقفلا ةلجو ءابلعلا رابك نم ناكو ىفدملا ىلع وباو ةفيلخ ّ هللا دبع
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 أاهيفو ,عالإ ةنس ةدلومو هلع ةنس ةدعق ىذ لهتسم ةنوشاب ىثوتو ءابدالاو

 نب باطخلا وباو جون نب هللا دبع وبا انثدح ةقالزلا ةعيقو تناك

 نا نامزق نب ناورم ىبا نع مهرهغو ىقب نب مساقلا وباو بجاو
 نأ شتروف نب ده ىبا ىلع تارق لاق ةابنا ةّركُس نب ىلع ابا

 مساق ان هللا نوع نب رفعج ىبا نع هيلا بتك ىئكنيلطلا ريع ابا
 هثدهح ىرمنلا رمع ابا نا هيبا نع ةرمج ىبا نبا ىنابئاو عبصا نبا

 ركب وبا انا لاق مساق نع نيفس نب ثراولا دبع نع ةباتكك ىف

 نع ةملس نب دامح ان ىبازخلا هللا دبع نب دمحتم ان ريهز نب دمحا

 اسوي را ملف ةخيدملا معلص ىبنلا لخد موي تدهش لاق سنا نع تباث

 ملاس نب عيبرلا ىبا ىلع هتارقو ىلع ىببا ىلا هبو اوضا الو هنم نسحا

 لإ اذان البلا نب رفعج ىبا نع ةارق مكج نب رفعج ىبا نع
 هقود نبا و» ىشرقلا دهم وبا ىنربخاو عهبرلا وبا انخيش لاق ىلع ىبا

 ساحتلا نب دمحم وبا ان ئعلجخلا نسعلا وبا افا لاق ىلع نفا ننك

 هللا دبع نع نيفس ان ىنارفعزلا ىلع وبا ان ىبارعالل نب ديعس وبا انا
 موقلا الوه ىلع اولخدت ال لاق(*) معلص ىيبغلا نا رمع نبا نع رانيد نبا

 مهباصا ىذلا لثم مكبيصي نا ىاخا ىناف نيكاب اونوكنت نا الا

 دمحم نب هللا دبع نع اهنم قرط نمو عضاومس ىف ىراخبلا هجرخا

 رمع نبا نع ملاس نع ىردزلا نع رمعس نع قازرلا دبع نع ىفعملا
 هتايعابس نس دعب وهو هيف هحفاصو ىراخبلا نم هعمس ىلع ابا ناكف

 نبا ىابناو ىرذعلا رمع نب دمحا سابعلا وبا ا ىلع ىبا كل هبو
 وبا ان ىدقاعلا انا قيفع نب ريع وبا اف ىرذعلا نع هيبا نع ةريج ىبا
 ةدع ىبنعلل ناك لاق متاح وبا ىنثدح ىدبعلا ركب وبا ان ىركشملا ده
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 هل مهضعب اهادها نا لل ةيراجا رش ىلع هئاوخا هلمحف مهنفدف دالوا

 عرعرت اف هل سانلا جرفو هب حرفف اركذ اهنم هللا هقزرف اهب عقوف

 دشني ناكف هيلع ىبتعلا عزج دتشاف هلجا ةأتا ندشو

 اقبد ىل دعب كاك ماقاو افسا ىنتثروا دف ينبا

 افشو ىوجلا نم ءاودلا اربا اذا افشلا هنم ىجعنرا ال

 افلس ىل ترصف اضقلا باف افلخ ىرت نا وجرا ثنك دق

0 

 ىراصنالا ىليل ىبا نب ده نب مهاوبا نب دمحلا نب ىنمحرلا دبع

 نيحرلا دبع ىبا دلو نم مهو ةطائرغ نم هلصاو ةيسرم لها نم ركب وبا

 ابا عيس اهياهقف دحاو ةفوكلا يضاق ىليل ىبا نب نمحرلا دبع نب ده

 مهلعاو هيف ساغلا ثبثا ودو هب صتخاو اليوط هبحصو اريثك همزالو ىلع

 ام ةّدعو هتاياورو هتعيسال مهطبضاو ةثاياكحو ةرابخال مهظفحاو هيد

 رركت اس اهنس نوعبسو قفين اهريغصو اهريبك نب واودلا نم هنع ذخا

 نئسو ىذسرتلا عماجو ىراخبلا يحاصر اطوملاك هثارق وا هل هعامس

 ىبال نئسلا عمسو ارارم اهارق هناف هل فلتذ>ءهلاو ىاتولاو ىنطقرادلا

 رفعج ىبا نب ده ياو مساقلا ىبا هيبا نس عامس هلو ارارم دواد

 اجاح لحرو مهدردغو ىبرعلا نب ركب ىباو ديات ىبا نب نارعع ىباو

 ةيردخكسالاب عييسو هيخا مساقلا ىبباو ىنابيفلا رفظملا ىبا نم عمسف

 سلدنالا لل لفقو ىنامثعلا دهم ىباو ىفلسلا رهاط ىبا نم اريثك

 لالحلإ نب سابعلا وبا ةذاراو ضابقنالو لازتعالا مزاف هز. ةئس" فر

 فسوي نب ميهاربا قعسا ىبال بدك دق ناكو عتساف اضقلا ىلع

 ةرخاب دعقو هّبتك بلسو ةيليبشاب بكت ال هعم نحثماو نيفشات نبا
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 ىبا نع نيرثكملا رخا هنوكل هنع ذخالت ىف سددلا سفانتف عايسالل

 نيلقملا نم اذاذفا الك ةزاجالاب ىوري ايناف ةدعب هنع ثدح نمو ىلع

 انياحدصا نم ةقثلا طخ تارذو ها" ةنس ناضمر و١ نابعش ف. ىفوتو

 نب باطخغلا ىبا ىلع تارق لوعملا هيلع لوالو 37 ةنس ىقوت هفا

 ركب ىبدأ ىلع تارق لاق ةيسنلبب 1٠ ةئنس نم ةدعقلا ىذ ىف بجاو

 ةركس نب ىلع ىبا ىلع تارق لاق ةيسريب هع ةنس ى ىليل ىبا نبا
 ىوطملا ىلع نب ده ركب وبا ان ىورقلا نودع نب هللا دبع ىدا نع

 بتكو مكاحلا ظفاححلا هللا دبع نب ده هللا دبع وبا اف انيلع هتارقب

 رهاط نب دمحا لضفلا ابا نإ ىثادغبلا روصنم نب نسحلا وبا هك

 نع ىزارهشلا ىنلخ نب ىلع نب دمحا ركب ىبا نع ةابنا ىنيهملا

 ان رجاتلا ريزولا ىببا نب هللا دبع نب ده نمحرلا دبع وبا ان مكاسلا

 لاق سنا نع ليوطلا دييح ىنثدح ىراصفال انإ*)ىزارلا متاح وبا

 هحزامي اهبر معلص ىبنلا ناكو رم وبا هل لاقي ُمَلُس مال نبا ناك
 ربيع ابا ىرا ىل ام لاقف انيزح ةدجوف هحزايف اموي لخدف لخد اذا
 00000 لبا ناك ىنلا ةرفن تاسااللا لوسر اي اولاقت انيزح

 ملعلا نم ىش ريغ هيف متاح وبا لاق ريغنلا لعف ام ريع اباي هيداني

 ىهصلا بعل نع هني مل هنا هيفو ايبص حزام ىعلص ىبنلا نا هيف

 شسحو ينج نع هي مل هنا هيفو هل دلوي مل نس ىنك هنا ةيفو ريطلاب

 ىلع ىرقو لجو ع هللا قلخ نم قتاخ وهو ريطلا رغص هنا هيفو ةنيدملا

 ىبا ىلع تارق لاق ركب ىبا ىلع تارق لاق عيسا اناو باطخغلا ىبا

 مهحرلا دبع ايركز وبا انا هيلع اعايس ىطامن الت فرشللا نب نسجل وبا اذإ ىلد

 ىلع وبا لاق ىدز الا ديعس نب ىنغلا دبع دهوبا انا ىراخبلا ديحا نبا
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 ىابناو تلق ىرصلا لابعلا ديعس نب ميهاربا قحساإ وبا ىل زاجاو

 نسا وباو رملا دبع نب رمع ىبا نع هيبا نع ةرفج ىنا نب ركب وبا
 ايدالك لانا قحعسا ىبا نع رصان ند لضفلا ىبا نع روصخس نبا

 رحب وبا انرانللو ند ميَحر ديعس ودأ ا امهل زاجا ىنغلا دبع نع

 دنع تي لاق قراولا ىببا نب ديحا ان ىقامسلا دمحا نب دمدعدم

 ىبونذب ىغتبلاط نيل كلالجو نأتزعو لوقب ةهناعوسف نارادلا نويلس ىبا

 « كبحا تناك ىنا مهنربخال راغلا ىلا ىب تردا نيلو كوفعب ىكتبلاط ال

 الا

 ركب وبا ىلسلا رواغس سس مكح ند رواغُم نب دي نب نمحرلا دجع

 ليايشلا ةدننيك كلل. هتازغ ى ىلع ىبا نس عمس ةبطاش لها نم

 نع معن ىبال نيلعتملا ةضايرو ةفرع نب نما ثيدحو ىذمرعلل

 ىلاسا نم رخاو قيشر نب نسحلا ثيدح نم اسلجمو نوريخ نبأ

 نع ىورو هل زاجاو اريسي كلذ ريغو سراوفلا ىبا نب ا ىبا

 بموبد نب رداع ىبأو ردع ج نب رفعج ىبأو بجاو نب نسحلا ىبا

 دهن وباو هل زاجاو ىراخجلا اح ا نولزغ نب رفعج ىباو

 زوفم ند ركب وباو درو نب مساقلا وباو ىبرعلا نب ركب وباو باتع نبا
 ءاددالا ةلجو بانكلإ ةطعوشم ةيقد هنقو 3 ناكو نوف نب ركب وباو

 8 ميايعلا عهحسو ميامكلا رونب مجرعملا هفيلاثو سلدن الاي ريهاشملا

 دقعو هقفلا قل بدال عم ةتلراشو 4. 0 ةدع لمح ل5 همظنو ةرثذ

 ىلع ىبا نع كودح نس رخا وهو ةذل ةكش رفص ىف ققفوثو طورشلا

 نسحلا نب ردع باطغلا وداو ىثراحلا نميلس ودا انثدح عامسلاب

 ىلع هتارقو انذا ىضاقلا ىريمدتلا دهن نب ده ىسيجع وبأو ىبلحلا
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 اناو هيلع ةارق ىفدصلا ىلع وبا ان رواغس نب ركب ىبا نع مهريغ
 دادغبب ناهبصالا نسخلا نب دمحا نب دمح لضفلا وبا انا عمسا

 ىغفلا ابا نا رقْلا نباب فرعيو روصنم نب نسخلا وبا ىلا بتكو
 ا نب دمح نع هثدح ىطبلا باب نورعملا ى .ةابلا دبع نب د

 أث رفعج نب هللا دبع ان ظفاحلا هللا دبع نب دمحا ميعن وبا ان لاق

 0 لاك ميلَس نب ريثك ان ورمع نب عشاجم اف ديعس ند ملسم

 موي ثيدحلا اوبلطا معلص هللا لور لاق لاق لوقي كلام نب سنا
 قتايعابب سس كريدعحلا اذهو هبحاضل رسيس ةئاذ سيمخلاو نينثالا

 ى ةيسنلب نم هلزخيب ظفاحلا ىسوم نب عببرلا ىبا ىلع تارق ىلع ىبا

 باب دنع رواُخُم نبا*اركب ىبا ىلع تارق لاق 109 ةنس نابعش رخاوا
 وبا ماسالا ىضاقلا مكربخا 581 ةغس رفص رخاوا ىف ةبطاشب هلزنم

 دنع ةبطاشب عيست ثناو هيلع ةارق ىفدصلا دمحتم نب نيسح ىلع

 دبع مساقلا اذن عمشلا انا لاق هبرقاف هات ةنس 0 ابيلع هزايتجا

 و انس نع ناضمر رهش قى هيلع ىنم ةارق ىالعلا ده نب دحاولا

 موب ف الما سراوفلا ىبا نب دمحأ ند كمدعتس معفلا وبا م يشلا 5

 ركب وبا انا م ةخس نس ةرخآالا ىدامج نس ع انا ةعمجلا

 انا ريثك ىنبا ىنثدح 01 نب ده ان يعناشلا هللا دبع نب ده

 نلف برقك قفياع تاق لاق هيب. نغ 6 نب مادقملا نع ةبعش

 قفرلاب كيلع معلص هللا لوسر لاقف هبرضا تلعجمدف ةبوعص هيف ريعب

 000 نه نس عزي. الو هنازر الا ىف ىف نوكي ال قاف

 لاف مزفلا قنا ل ملسم هجرخا سيحدص كبيدح اذه ,رتفلا

 ىف كثدجو لاق .. نابح نب نيسحلا نب ىلع اذ ديمح نب دمعدم اذ
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 بحدحاص انإ لوقب نيعم نب ىح# 5 18 انآ تنعش ىبا بابك

 بوقعد ن 0 هللا ديع نربخا لاق بناجلا كلذ نركب بدويه ايل

 0 ند امه لاقو نيتيبلا نيذه روسم ىذا .«ىدشلا) لاق كئاكلا

 ىنيد ارغ اهل ىضقنب الل ىدهتاوت ثبا ايندل قا

 ىنيدرل اهءاس ام رددت اهتاقم ريد ىنيحل ىنيغ
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 ىدارملا ديحا نب ةيمأ نب كيحأ نب ميداربأ ن: رفاظ ن نيحرلا يع

 رخآ وهو ىلع وبا هل زاجا أهياهبذو ةلويروا لدا نم طبارملا نب ديز وبأ

 هئدأ نبا طخد تارذو ةبطاشب ماكحالا 0 ةابأ عمم 2 ةارا 2

 اذه نمحرلا دبع نب دمحأ ىبحي ىبا ند ىبحي ركب ىبأ ىضاقلا

 ىنطقرادلا ندسو ىنمرتلا عماجو ملس 6 اهنم ابنك هل فكتههو هنإ

 ىبا نع ةز اجا ئدليصي ايم# اهعييجو أهريغو ديبع ىبال كيد بب رغو

 ةياورلا را ملف ةلوانملا كلتب ةدارس نّمتا ملو لاق اهايا هلوان هناو ىلع

 »# كلذل هدع

 م رآ كديع ةهسأ نم
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 ماشه ن د 0 نب ا نب جرذلا نب دمحدمس نب ميدرلا كيَع

 نباب فورعللا , بساقلا وذأ ةدابع نب ليعس ن نب ديعس دلو نم ىئجررخلا

 ىلع ىبا نم عموس ان اشنو ةدرملاب وه دلو ةطافرغ لها نم سرفغلا

 ىف كلذ 0 راووشو ا اي تناك ىو ةلج نع تاارقلا' ذخاو

 ده نب معنملا دبع هنبا نباو ده هللا دبع وبا هئباو و» ناكو ماكحالا



 ينل اولا كرس يات نا ا ل ار ل اح

 ارارفإ (761. 62 ع. 62 ؟)

 هللا دبع هيوخالو ةهارنو ملعو ةهابن ثيب هّكيبو قسن ىن ةثالث اهقف

 تاارقلا ف. مهمالعا نمو ةرثك هخوهش ىفو ةيانعو ةياور زيزعلا دبعو

 هبآو مزاخ نب ركب وباو ىسبعلا نسحلا وباو حاجمن نب دواد وبا

 نب دج وباو ةيطع نب ركب وباو ىناسغلا ىلع وبا ثيدحلا ىفو زّرك
 هقفتو مهرهغو طاقحلا نب دمعحس وباو فاطع ىنب هللا دبع وداو بائع

 ىفوثو ءارقالا ةعاخصب هققحتل هتقو ى ةلحرلا تناك هيلاو مهضعبب

 دبع مساقلا ىببأ هةدج نع دهب معنملا دبع هيبأ نع نيرخا ف ممنملا

 « ةريغو ىفدصلا نع هتاياور عيمج# ميحرلا

 دارا

 ىسلدنا ركب وبا ىراسنال شيعلا ىبا نب ده نب ميحرلا دبع

 بانتع نباو ديلت ىبا نباو ىلع ىبا نع ةياور هل شكارم نكسا*)
 نبا نيحرلا دبع ده وبا هنع ثدح# مهريغو فيرط نباو رح ىبباو
 « انباحتصإ اذه دهم ىبا نع افثدحو ىرهزلا نسعلا ىبا ىضاقلا

 مه

 نع ىوري نيفشات نبا ركسع ىصاق ليعءامسا نب ميحرلا دبع

 هط+» تارقو دّدرفا نب ريع نب ديحا سابعلا وبا هنع ىورو ىلع ىببأ

 ناك ليعامسا نب ميحرلا دبع ركسعلا ىضاق ىصاقلا هيقفلا ىنثدح

 ظفاحلا مامالل ىنثدح لاق الس ةنيديب نيملسلا ريما ركسع ى ايصاق

 ىرذعلا ظفاححلا سابعلا وبا ميثدح لاق ىفدصلا ةركس نب ىلع وبا

 دفع مارحلا دجحسيلا ن ون نب ديحم ركب وبا ان لاق ىالدلا وه
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 ىناربطلا بوذا نب دمحا نب نييلس ان هيلع ةتارقو موز 0 يا

 سنا نب كلام ان فسوب نب هللا دبع ان دواد نب مادقملا ان مساقلا وبا
 ماعطو ءاذ ليخبلا ماعط ىعلص هللا لوسر لاق لاق ريع نبا نع عفاف نع
 # نىالخ رجسيبب ولك باب 0 كثيدحلا اذه ا دقو ءافش هلا

0 

 ماكح ال ب حاصو ىطسقرسلا ىراصنالا نمحرلا دبع نب كلملا دبع

 ىبا نم ىلع ىبا عم عايس هل ناهلشغ نباب فورعملا ناورم وبا اي

 نيحرلا دبع مكعلا ىبا هنبا. عم ىلع وبا هل زاجا دقو شقروف نب ده

 « ةيايسرخلا دعب ىفوتو قرشملاب مالعالا هخوهش نم ةعايج ايهل زاجةساو

1 

 ناورم وبدأ ٌىدرغ ند بهو نب ةرهف نب ريزعلا دبع نب كلملا دبع

 هيدلب نع ىوري ةيسرم نكسو قرشلا ةبرمتنش لدا نم بتاكلا

 جدا وتكلا عمم ىاسغلا ىلع ىبا نعو نامثع ند دوعسم رايخلا ىتأ

 ىفدصلا ىلع 1م أضدأ عيهسو اهتدتف ةدنع ام ضعب هنع ىناسغلا ذخا

 تايتخ ةدع نارقلا ارقو كلذ ريغو رازبلا دنسدو ىراخبلا ماا

 ناتلحر هلو اهيف دمتعا هيلعو ىسانكملا جرف نب دهن هللا دبع ىبا ىلع

 اهيف قفار ةيسرم نم ىرخالاو ةدلب ةيريتنش نم امهادحا امهيف 0

 ةدم قشسدب ماقاو دادخب لدا هنع ىور دقو زفعج ىبا نب دهن ابا

 ةنم ةعامس ناكو ريرصلا ملسم 7 عِيِبُس شحولا ما نس اهف عمسو

 ىلا فرصناو ادحاو 8 نسحعلا نب دمحم هللا دبع ىبا عايسو

 ىف اكراشم ىارال اظفاح ناكو كلاخه ةالصلا ىلوو اهب ماقاف ةيسرم
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 ىفوتو ةعامج هنع ذخأ حالصلاو ريخلاب افصتم ضورعلاو رعشلاو ةيبرعلا

 ناورم ىبا نع لاوكشب نب مساقلا ىبا نع دحاو ريغ انثدح هززع ةئس

 دنهم وبا ان لاوكشب نبال ىلع وبا زاجا دقو اعامس .لع ىبا نع اذه

 انثدحو جرفم نبا انا ىكنملطلا رمع ىبا نع ىضاقلا ليعامسا نبا

 وبا انإ ةبتاك ىرمنلا رمع وبا انا هيبا نع ةرمج ىبا نب ركب وبا

 ديحا ان بيبح نب بويا نب ده ان جرفم نبا نع ركاش نب قمعسإ

 ىردزلا نع ةنييع نب نيفس انا ةدبع نب دمحا ان رازبلا ورمع نبا
 ال لص هللا لوسر لاق لاق ههبا نع معطُم نب رْمْبُج نب دمحتم نع

 ع« عطاق ةنجلا لخدي
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 0000 ااساع نب هس نب. كلملا دبع .نب نمفلس نب كلملا دبع

 تاارقلا ذخا ةقشو لها نم لقيصلا نباب فورعملا ناورم وبا مهالوس

 مهريغو زرك نباو عيفش نباوا*) ةوْيَح نباو قارولا نب ديز ىبا نع

 ةيسنلبب ارقاو ىبرعلا نباو ىلع وبا مهثخم ةءامج نس ثيدحلا عمسو

 لوجتتو اريثك الع هفعض ىلع هطخب بتكو بادالو ةيبرعلاو نارقلا

 دمحم هيخالو هل هتزاجا ىلع ىبا ط+» تارقو اهريغو سلدنال دالبب

 تلقن ىضاقلا باطلا وبا انخيش لاقو هإ١ ةنس نم ةجمجلا ىث ى

 0 لذ وبأ ىل لاق هلا دبحر لقيصلا نب ناوزم ىبا طخ نم

 اهلها نم ةنيدلاب تام نم لك ىخغيش ىجابلا ديلولا وبا ىل لاق

 تايف ةئيدملا لها نم ناك نم لكو ىنُدُت بسلا ىن هيف ليق

 اقبلا ىبا'نب هللا دبع ودا مالكلا اذه بنك ىنيدم هيف ليف اهريغب

 وبا ىفوتو مهنم احالطصا هنظاو ةرخا و لاقو انخويش نم يونلا



 قرف ظ (1761. 08 5)

 نيسمخلا ىلع فين دقو هع. ةخس ةودعلا نس ُةهفرَصْتُم .ةيرملاب ناورم

 ناس قر نيتسلا لوح وهو رخاآ عضوم ى اضدا لاقو دايع نبا هلاق

 ليذه نب ىلع نب دهن ركب يباو دابع نب رمع ىبا نع تثدح
 ىضاقلا ان دايع نبال ظفللاو ةملس نب كلملا دبع ناورس ىبا ان الاق ٠

 ىبا نبا ىنابنإو ىجابلا دهلولا ودا ىضاقلا انا ىفدصلا ىلع وبا

 فورعملا لولا نب ده ركب ودا افا لاق ىجابلا نع هيبا نع ةرمج

 ىسام نب ميهاربا نب هللا دبع انا هيلع ةارق ىكلاملا ىرهبال مالك

 هللا دبع نب دهم ان ىشكلا هللا دبع نب ميهاربا ملسم وبا ان زازبلا

 هللا وسر لاق..قاق كلام نب نشا نعد ستلا سيلسا ا" 0
 لايل ثالث لاو مايا ةثالث قوف نيملسملا نيب ةرجمه ال معلص
 نبا نع ىضاتلا باطخغلا ىببا ىلع هتارقو ىلع ىبا ندافع الاكو

 ىرقملا ركب ودا انا روفهاش, نب مساقلا وبا انإ لاق هنع ةريغو ةداعس

 ىسيع وبا ان بيدالت ديعس وبا انا ىراخُيب ىازخلا مساقلا ودل 11

 نع ىندملا دهم نبا ىبعي أن ىنادمبلا قحسا نب نوره ان ريرضلا

 لاق رمع نبا نع ل نع ريع نب هللا ديبع نع ده نب زيرعلا دبع

 ناكو عفان لاق هّيفتك نيب هتمامع لدس مثعا اذا معلص ىبنلا ناك

 ه« كلذ نالعفي املاسو مساقلا تمارو هللا .ديبع لاق كلذ لعفت رش 0
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 نبا فورعملا ناورم وبا ىميمتلا رمع نب دمحم نب كيلا دبع

 هنع ىور أم ىردا الو ةيرملاب ىلع ابا ىف ا ىبا وخا وهو درو

 لياسملا ىلع فقوا ناك هنا لاقيو هدلبب ايتفم هقفلل اظفاح ناكو

 ره رثكاب ةلمكتلا ىف روكذم وهو هيخا نم (ةصاخ)
 ده ن

0 
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 قردبفلا روث نب دعم نب ماصع نب ديعس نب هنود نب كلملا دبع
 ىلوو هقلاس نكسو ةطانرغ لدا نس راطببلا نباب فورعملا ناورم وبا

 قحلا دبعو ديحا ةثالثلا هينبلو هل زاجاو ىلع ىبا نم عامس هل اهاضق

 ىباو باتع نباو ةيطع نب بلاغ ركب ىبا نم اضيأ عمسو دو
 انثدح ه,عو ةئس مرتجتلا ىف ةقلامب ىفوتو مهريفو فيدرط نباو رحب

 ظفاحلا ميهاربا نب ده هللا دبع ىبا نع ديزي نب دمحا مساقلا وبا

 عيبرلا ىبا ىلع تارقو ىفدصلا ىلع وبا ان هنوب نب ناورم وبا انا

 نع كلملا دبع نب قعلا دبع دهم وب قّوبخا لاف ىسوس ىب نمهلس

 راثكا دبع نبا كرابلا نيسحلا ىنا ىلع تازق لاق ىلع ئبا .ىضاقلا
 نب دمح“* أنا ىجزالا ىلع نب زيزعلا دبع مساقلا وبا افا لاق دادغبب

 |0١ 0) 3] نوره نب ديزي ان نمحرلا دبع” نب ديخا ان ديغلا دعا
 تلق كرصب بهذ ىتم ىل لاقف كلام نب سنا ىلع تلخد لاق(*)

 لب يلق كرشبا الفا لاق ىلها هد ىنربخا ام ىف نيتنس نبا اناو

 ام معلص هللا لوسر لاقف معلص هللا لوسر ىلع موتكم ما نبا رم لاق
 ىبا انخغيش ىلع تارق اذك ةنجلا الل ازج ىدنع هيتييرك تنذخا نمل

 نسحلا وبا لايكلا ىلع هب ىنربخا لوقي هللا نا نتملا نم طقسو عيبرلا

 تفولا ىبا نع مهباتك ىن ةريغو رادُنب نب نساحملا ىبا نب ىلع
 ىلا نع ىودحلا ديعم ىبا نع ىدوادلا نسعلا ىبا نع ىزجسلا

 انآ ادْيَمَح نب دبع دمح» ىبا نع ىشاشلا مدزخ نب مساربا قا

 لاقف كلام نب سنا ىلع تلخد لاق لالظ وبا انا نوره نب ديزي

 ىلها معز اس و نيتنس نبا افاو ثلق كرصب بهذ ىبس هنذا ىل

 ل هل -
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 كم نبا رهن لاق ىلب تلق ككيبع ةيزقت امب كرشبإ ال ىل لاقت

 زع هللا نا معلص هللا لوسر لاقف ىضم مث هيلع ملسف معلص ا

 ىنذمرعلا هجرخاو ةداجملا ال 0 ىدنع هينتييرك تذخا نمل ام لوقي لجو

 لاق لاق سنا نع لالظ ىبا نع ملسم نب زيزعلا دبع قيرط نم
 و ىدْبَع ىتميرك تذخا اذا لوقي لجو زع هللا نا معلص هللا لوسر

 ىبا نب لاله همسا لالظ وباو ةغجلا اك ىدنع ازج هل نكي مل ايندلا

 « يعض وهو كلام
 اقل

 ايركز نب رضحملا نب ده نب ايركز نب مشاه نب كلملا دبع
 دنسم ىف ىلع ىبا نم عامس هل ةيسنلب لها نم ناورم وبا ىدارأا

 ماسم 0 هن اضيا عمسو نوحتف نب ركب ىبا ةارقب رازبلا
 ةيانعلاو ةهابخلا لها نس ناكو هتياور نسم ىش ام ريغ هنع بنتكو

 « ([) ثدح ههعا الو ةياورلاب

1 

 نيسحلا وبا ىسيقلا دعم نب ماشه نب دمحم نب كلملا دبع

 لفاحلا ظفاحلا طباضلا ةيوارلا بلش لها نم ءالطلا نباب فورعملا

 مهنم عمس ةدع عويش هلو اريثك ةيسرمب هنم عيسف ىلع ىبا 000

 ىنزوُهلا مساقلا وباو ىناسغلا ىلع وباو جرف نب هللا دبع وبا هل زاجاو
 ىف قيجرم نصح اضق ىلوو ةليلج ةفياط قرشملا لها نمو مهريغو

 اعييج ايهنع فرصو بلش عماج# ةبطخلا ىلو مث يسم ندا ل

 دهيشر نب ده هلاق ملسيل ةعامس ىلع كتفقو (9)
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 زاجاو هدإ ةنس رفص ىف ىفوت نا كل هب ةضيرفلا ةماما ىلع ٌرمتساو

 ثيدحلا ةاوز رخا ناكو نيمويب هتوم لبق نيلسلا عيمجل هةياور

 ركب وبا ان ةمالغلا بويا نب ده هللا دبع وبا انثدح سلدنالا برغب

 نب ده نب كلملا دبع نيسحعلا وبا ان ىرقما رمع نب ريخ نب ده
 ةديجسم و هيلع ةارق يفدصلا دمحتس نب نيسح ىلع وبا ان ماشه

 ابثدحو ه[6 ةخس لاوش نم نولخ رشعل ةعيجلا موي ىشع ةيسرم ةئيدمب

 1 دبع ركب وبا 5 اعامسو هيلع ةارذ ىضاقلا 2 نب 1 باطلا ودإ

 ىببا لدعلا ربشلا ىلع تارق لاق ىلع ىبا نع هيلع ةارق ديحا نب نيحرلا

 نع ريقملا نبا ىنابناو ناذاش نب ىلع وبا مكربخأ نوريخ نب 0
 ىنوغازلا نب ركب ىباو يبطبلا نب يتفلا ىباو رصان نب لضفلا ى

 نب ليغايتا اذ دايز نب لهس وبا انآ ناذاش نبا نع نوريخ 5 نع
 نب حابر ان لبنح نب دمحا 2 ىخيدملا نب ىلع ان ىمضافقلا .قيحس |

 رجبخ نع سواط نع راد ورمع نع بيبح نب رمع نع دبر

 ىبقرلا لحتت ال معلص هللا لوسر لاق لاق تباث نب ديز 'نع ىردملا

 مجحعملا اذه ىف مدقن دانسا لوطا نس اذه هل وهف ايش(*) بقرا نمف

 نس ةدنع نأ ىلع هب رتتفملا هللا دبع ىبا انخيش قيرط نم امين الو
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 هيو ([)ةمبا مهرثكا هلوط عم هلاجر نا الك ةءامج ىلع ىبا بعصا

 وبا ىبنيزلا ىلاوعل ءالطلا نبا عم ىلع ىبا ىلع نيعماسلا ىف ([)
 كفقو ىلاجتنشلا ىسرألا ةئارع نيابي ىفردد 0 نب ىلللا ديع ناورم

 ءالطلا نبا طغد ةيلع

/ 9 
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 مدرسا 0 يا

 لاق ملص ىجنلا نع سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع كراث ىبا

 ال 2 ةارم د تبجي ملف ادنلا خلوف نم

 درو

 هلا ديبع نب رِدْرُع نب جرفلا نب قلخ نب ةرسم نب كلملا دبع

 ىلوو ةبطرق نكسو قرشلا ةدرمتتش لدا 2 ناورم وبدأ ىبصعيلا

 هإ)' ةنس ى ةيسرمب هند عمسف ىلع ىبا كل لحر اهب ةعامجلا اضق

 عيمس جزف نب هللا دبع وباو فلخ نب ةرسم ةوبإ هخوهش نمو هل زاجاو

 نب مساقلا وباو ىناسغلاو ساخفلا نباو ىسبعلاو نطقف» اطوملا هنم

 نب مساقلا وباو رس» وباو هب هقفتو دشر نباو باتع نباو فصانملا

 صيلخو بهوُم نباو مناف ثخا نباو باوُص نباو فيرط نباو ريدُم

 ليءايسا نب رماع وباو ةيطع نب ركب وباو ريغتشب نب رفعج وباو ىردبعلا
 ناحرس نب داَبَعو 00 نباو كم ديفحو ص فانك ند ده ا

 هيف لاقو هب عفتنأو اليوط) همزالو زوفم نب ركب ىباب صخخاو مهردغو

 ديز ىبا ىنبا ةلاسر ىورو أهلع مهربكاو انس ثيقل نم رغصا ناك

 ىرزاملاو ىفلسلا هيلا بتكو ةدكع ركاش نبا نع ىفيلدما 0 ىزأ نع

 اينذلا نم للقثلاو عضاوتلاو عرولاو دهزلا لها نم ناكو ايهرهغو

 ف لي افلسلا جيدانم لّيقتو ملاصلا ىدهلاو ابنم هندكينت .ىع

 هللا عمج نمم ناكح للود نبا ةيق لاقو ةديدتع رابخا كلذ 12

 مدقت اهب هفصوو نسحلا طخلاو عرابلا بدال عم هقفلاو كثيدحلا هل

 ةنس ناضمر رخآ ىف ىفوتو هيف ابوغرم ىفعاف ءاضقلا ةدالو نم ىفعتساو

 ىدضاقلا ددزد نب دخلا مساقلا وبدأ اكد اهون وأ نونايث هنو 0و١

 نب نوسح ىلع ودا اف ىضاقلا ةرهسم نب تلالملا كيع ناورم وبدأ اذ
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 ىحيلملا ريعوبا انإ ظفاحلا ىقابلا دبع نب ركب وبا ان ىضاقلا ده
 نع ىديمحلا نع اعيمج ىسوطلا لصفلا ىباو رصان نبا نع تثدحو

 نب ميهاربا نب دمحا ركب وبا ان ىورهلا دهبع وبا انا لاق ىحعجلملا

 ردرج نع راكب نب لهس نربخا بويا نب ده ان ىزارلا كلاس
 للا لوسر فيس ةعيبق تناك لاق سنا نع ةداتق نع مزاح نبا
 سار ىلع نوكت ىلا ىه ثهللا لاق ديبع وبا لاق ةضف نم معلص

 انخيشلو نيكسلا سار ىلع ةضف نم ةعيبق تذخهنا امبرو مياقلا
 ' ىَبأ ةيبا ىلا بنتك ةرسم نبا سس ةزاجا ىضاقلا باطخلا ىبا

 <« ههلاو نسحعلا

 زد زعلا دبع همسأ نس

1 

 ىراصنالا دواد نب ةيوعس نب ديعس نب دمحعدس نب زيزعلا دبع

 ةقوردو اهنم هنال ىقوردلاب فورعملا عيصالا وباو ده وبا شورطالا
 ةبطرق نكسو سلدنال قرش نم ىلءالا رغثلاب ةطسقرس لامعا نس

 ىف لاقو كلذ ريغو ميعن ىبال نيملعتملا ةصضاير ىلع ىبا نم عمس

 ناذرو نب دمحا نب ىسيع ركذو هعمج نم ىنذمرتلا لاجر ةيمسن
 باب ىر هل ىفكلا ىف مكامعلا دمحا وبا ةاّيس اذك ىخابلا ىبحي ابا

 هللا دبع ىبا(*) نع ةياور هلو ىفدصلا ىلع وبا هد ىنربخا ىبحي ىبا

 ناكو ا لوف نب ركب ىباو رج ىباو باتع ىنباو ىنالوغلا

 زيميتلاو هللعب ةفرعلاو هب رصبلاو ثيدحلا ظفح ى هتقو لها ىلع امتقم

 لاوكشب نبا طخ» تارقو هلك كلذ ىنعم ى تاعومجم هلو هلاجرل

 ناك لبغح نب دمحا نب هللا دبع لاق هطخ» ارق هنا هناوز نم وهو
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 ولدلا عفترا ذاق هتراهط تقو هسفنل املا اقتسا هتداع هللا همحر ىبا

 لاقف اذ ىف ةديافلا ىش ىا ةبان تلقف هلل دنحلا لاق نالم وهو

 نيف اروغ مكؤوام مجصا نأ معيارا لق لوقي ىلعت هللا تعمس ىنياي

 دحا زيزعلا دبع نب دمع هنباو هع ةنس ىفوتو نيعم اهب مكيناي
 0 دأب ا ةركذ د دقو هليق ىثوتو ثيدحلل اضدا طاقم!

 ىرذ لاق اظفل هل نذا غم ىر دهن نب زدرعلا دبع نع كلملا دبع ىنبا

 عمسأ افاو هعم ةحخس ناضمر ف ةيرملا عساج# ىفدصلا ىلع ىما خلع

 نباديجا ميعن وبا انا ديحا نب ديح انا ىلع وبا ىل زاجاو مساقلا وبا لاق

 لفقسوبي ىنثدح نايفس نب نيل د ناديح نب ورمع ودأ انا هللا دبع

 ىبحي نب ةيوعم نع ىزارلا نييلس نب قعسا ان رافصلا بوقعي نبا
 لاق ءادردلا ىبأ نع نالوا سب ردأ ىنأ ع ةرسيم نس سنوي نع

 سانلا رياسو ريخلا ىف ناكي رش ملعتملاو ملاعلا معلص هللا لوسر لا

 مج ةيف ريك اظل

 مرسم

 ودأ ىقفاغلا راتكس نب ديعس نب ىسيع نب 0 ند زيزعلا 3

 ىبا ىضاقلا دلاو وهو ةبطرق نكسو ىروقشلاب فورعملا عنبصالا

 نسا ةركذ ةرجغو ىلع سا نع فور زيزعلا دبع ىنب دمدح# نسحعلا

 ةاضقلل بتكو لاق طورشلاب ةفرعملاو هقفلل ظفعحلاب هفصوو لاوكشد

 عبرا نبا وهو ةريغ داز ةأمإ ةخس نم ةينأث نفدو رطفلا ديع موب قثوتو

 هب رفص فل عصب وهو ةيسريد هيلع ىرش ام ىلع ىبا نع اذه متبص الآ
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 ٠ نا و هيلع اعايش ىضاقلا دهم نب دمدأ باظغلا ودإ ةانثدحو كلذلا

 ىلع وبا اف اولاق ًامهريغو امنيلع ىتارقب ل ىبا نبا ةداعس نبا

 ش نسسحلا وبا نو ببتكو .دديحا نا دايح لضفلا وبا انا ىفدصلا

 زيزعلا دبع نب ىلع اذ ديحاأ نب نويهلس ان ىناهبصالا ميعت وبا انإ لاق

 فلتخا#لاو ىقاتوملا ةتعمسا نمو ايسار ناك مكابإ ناف ليعامسا

 دي نسحلا ىببا نع هللأ طوح نب نميلس ودا 2 دقو ىنطقرادلل

 «* هينا ترامك نع ثدحت نأ هلو ةكداور عجيجعا اذه زيرعلا َدَبَغ نبا

 18 ٠

 نباب فورعملا ده وبا ىجرزخلا جرف نب دمحم نب زيزعلا دبع
 دهام نب ميحرلا دبع مساقلا ىباو ذأ وهو ةطانرغ لها ند 6

 فلتوملا كلذ نمو ةاور 3 رثكا هكر عيسو ةيدححدصو ةيركا و كف ابا ى

 00 زاجتسا ذ دينصحو ايهيلع تفك قماح ا هيد ىنطف رادلل ل و

 مرسال
 لها نم عنيصالا ودا ىيملسلا سيردا ىن د ىلخ ند زيزعلا دبع

 ديلت ىدا نب ناريع وبا عيس هيلع هتارقبو ىلع يا نع(ا*)ىور ةبطاش

 ىبا نةدو اذه نارمع ىبا نع ةداور هلو هدلب لها ةدحو سس ةردغو

 ةاضقلل بنكو نادجلا نس مساقلا ىبابو هقفن هبو ردحمج ند رفعج

 ا با دا
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 نيفس نب دمح“ وبإ ان ىضاقلا قفوم نب دمحتم نب دمحم ىسيع
 تارق لاق ىملسلا ىلخ نب زيزعلا دبع عبصال وبا ان ىبيجعلا

 الملا عمسو ةدنتك لا أايزاغ ةبطاشب ةزايعجا 4 ىفدصلا ىبا ىكع

 نب لشفلا وبا ىلع ارق لاق هإع ةنس رفص ى كلذو اهياهبنو اهياهقف نم
 نع امامسو ةارق دمحم نب دمحا باظلا وبا ىنثدح دقو نوريخ

 ةارذ لا نب نميلس عيجرلا وباو ةارف ىلبل ىبا نب ركب ىبا

 اذه عبصالل يا ةارقبو ىلع ىبا نع ةارق رواغم نب ركب ىبا نع

 ىبأ نع روصغم نب نسحعلا ودا ىلا بتكو ةوباو رواغم نبا عبس

 لاق نوريخ نبا نع ايهريغو ىظبلا نب ريدا ىباو رصان نب لضفلا

 نب ديحا نب. يلعد: دج وبا مكربخا ناذاش نب ىلع ىبا ىكادلا
 ند ديعس اذ عياصلا ديز نب ىلع نب دمحم للا دبع وبا

 نع هيدا نع مساقلا نب ندحولا .دبع نم .نميلس نب يلق اف روس
 اسن فرصنيف مجصلا ىلصي معلم هللا لوسر ناك نلاق ةشياع

 نم اضعب نهضعب نرعي ل وا نفرعي ال نهطوريب ثاعفلتم نينموملا

 تح ىسوم نب ىبحي نع يراخبلا هجرخا نوريخ نبا لاق سلغلا
 + ىراخبلا نم ةعمس انكش ناحف روصغم نب ديعس نع

1 

 قاخغم ىلع ىبأ ىلع عي عيصالا وبأ قارولا مكح ند زي زعلا دبع

 بقع ىف ةيسرم عسماجب كلذو ليمن نب رفعج ىبا ةارقب ىدقاولا

 اضدا عمسو ةرجهغو ىليل ىبا نب ركب وبا كلذ رضحو هإ[ ةغس مرج أ

 نبا ةارقب ميعن ىبال نيلعتملا ةضاير اهنم لاوش ىفو اهسفن ةنسلا ىب

 « ثدح هلعأ الو ةألدال موزلو ملعلا بالطب انمعا هل ناكو روكذملا لجين
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 ريدم نب سابعلا ند ديعس نب هللا دبع ند فلخ نب زيزعلا دبع

 وبا هيلا بنك ةبطرق اونكسو ةئوشا نس هفلس لصا ركب وبا ىدزال

 ديلولا ىبا ىلع مساقلا ىبا هيبا ةارقب لاع ريس عامس هلو ىلع

 ناكو ىورقلا نودعس نب هللا دبع ىبباو ىرذعلا سابعلا ىبأو ىجابلا

 ىلع ىبا ويش نم مهتعبرأو ةثالثلا ءالوه نع عايسلاب ثدح نم رخا

 نب دمصلا دبع رفعج ىباو جرف نب هللا دبع ىبا نع اضيا ىوريو

 . ىفاسغلا ىلع ىنأو ىبعشلا نرطألا ىبأو ىركبلا ليذه ند ىسوم

 ىناو نصانيلا نب عبصا مساقلا ىباو نودمح نب هللا دبع ىبأو

 هطخ» هخويش امسا تارذ جالا نب هللا دبع ىباو دشر ىب ديلولا

 مين ركذي ىملو ةقلام ةنيدم رواشم هيف لاقو ىبعشلاب متخو هيبأب ادب

 نب رباج نسحلا وبأ اهاكح ةحيححص هنع هثداورو ىفدصلا ىلع انآ

 اهبلع صنو ريخ نب ركب ىبا ةخينس ى ةركذ دنع ىشرقلا دمحا
 طورشلا دقعو ةيعورفلا لياسملاب ةفرعملا لها نم ناكو ةربغ اضيأ

 نباو دهمح نباو شيبح نباو ريخ نباو لاوكشب نبا هنع ثدح

 ىف(*) كشي بجاو نب باطخلا ويا انخيش ناكو مهرجغو هللا ديبع

 اهتبثا امبرو هعيب لها هنع ذخا دقو نسحعلا ىبا هيبا عم ةايا هتزاجا

 شكارمب ىفوتو هنع ثيدححت ىلع هل فقإ ملو تاقوالا ضعب ىف
 هع ([) 6017 ةنس ةهدلومو هعرع ةناس

 وبا ىبنيزلا ىلاوعل ءالطلا نبا عم ىلع ىبا ىلع نيعماسلا ى ()
 ىلويروالا ىرفاعلا كلم نب فلخ نب زيرعلا دبع يصالا



 0 ا او يل اا ب يت لا
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 قحلا دبع همسأ نم

 م

 دبع نب ماين نب بلاغ نب نمحرلا دبع نب بلاغ نب قعلا دبع
 نبا سلدنالل هل لخادلا ةيطع نب مامث نب هللا دبع 1 نواولا

 ةدلاو دج ابلاغ لاوكشب نبا بسن اذك ىبراح#لا ىافخ نب دلاخ

 نب مامث نب هللا دبع نب مامث نب فورلا دبع نب بلاغ وه امئأو
 ملسأ نب ىافخ نب دلاخ نب لخادلا ودو ةيطع نب دلاخ ند ةيطع

 دحاو ةطانرذ لدا نم ده ودا سيق براحس ىبراحتلا مركم نبا

 هتيدو بدالو ريسفتلا ثيدحلاو هقفلا ىلا نيعماجلا سلدنالا تالاجر
 ىماغيلا رمع ىبا نع ةياور ةيطع ىب مايت نب مساقلا م اعلا.ن قيرع

 مساقلا ابإ اهيف ىقل ةلح رز مامت نب فورلا دبع نب بلاغلو هتقبطو

 نب نمحرلا دبع هنياو عيرفتلا هباتك هنع ليحو هيقفلا بالجلا نبا

 عمجسو قحعلا دبع دلاو بلاغ هبا هنع ىورو ههبا نع ىورد بلاغ

 هيلع ارقو ةيسرمب هيقل ىندصلاو ىاسغلا ىلع ىوبا نمو هيبأ نس وه

 نب هللا دبع ىبا عم كلذ لبق هل زاجا دق ناكو ىنسرتلا عماج

 نب هللا دبع ىباو ىبعشلا فرطلا ىباو ىسبعلا نسعلا ىباو جرف

 ١ نم عامس هلو ىزوملا مساقلا ىباو لارب نب ركب ىباو ةفيلخ
 ةراثكاو شذابلا نب لسا ىبداب صاصتخاو امهريغو رحب داو بانع

 لل اضهان ةطائرغب هيقل ىناسغلا ىلع ىباو بلاغ ةيِبا نع وه اهنا

 عوده ةئس ةدعف ىذ ىن ةيجلافلا هتلع نس اهيامب ىوادتلل ةيرملا ةمح

 هنع اهديق رعشلا نم اتاهباو ةغللا نس اظافلا هنم عمسو ةزاجعساف

 رطملا ىلاوتل "يو ماقاف يصنو ربش دعب ردص مث ةتهجول زفحمهئاو
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 نييئللل ةيرياب اضقلا ىلوو هنع هذخا لصنتا هيانثا ىفو رهش نم اومعمن

 هتدح طارفال ةناها مهنس هتلان دق هعييبش ىف ناكو مهتلود رخآ ىف

 لل ديعا مث سلا“ كلت كاذذإ كلاغر ةوبا برغو ماكل | هكسفأائمسو

 ةيرملاب قاحللاو ةطخلا هذه دلقتبي بطوخ او اهيف مهيار نسحو ةئطو

 مآ هلانب هتدشناف نطولاو لهالل ةةرافل ادجو ناعمدت هانيعو ةراد لخكد

 ةلثمتم ءانهلا

 نازحا ىفو حرف ى نيكبت ةداع كدنع ٌعمدلا راص نيع اي

 نارمال ةهابنلا لورا قر هيلع عمتجا هنا لل تراشا اهئاو

 ىف بلاغ ركب ىبا هيبالف نييثللا شويج فر تاوزغلا رثكي ناكو

 عيبرلا وبا ظفاحلا انخبش ابهيندشئناو ابيئدافا تايبا هفوشتد اهادحا

 ميحرلا دبع نب دمح* ىبأ ىضاقلا ىدشنا لاق هللا همحر ملاس نبا

 بلاغ ركب وبا اندشنا لاق ىبا ىندشنا لاق سرفلا ىب معنملا دبع وه

 7١ قحلا دبع ده ىبا هنبا لا اهب بتكو هسفنل ةيظع نبا
 (*) ركفلاو مهلا ثاقراط هعومد ٌثحزن نع لعج# مل رادلا زان اب

 رهسلاو عمدلا ريغ كءارم دعب نم تقلا ايف ىنيع نع كصختت تبرع

 رُبكلاو مسجلا ( قفعض .ددع ميسا ال يتلصاوم ىر داهج ىلوا ناك كف

 ىرصب نكو ىبعيس ىل ثنا نك هللاب ىرصب ىن رضلا لاجو ىعيس لخعا

 هل ىندشنا لاق عهبرلا وبا اضيا هيئدشنا اس دمحتس ىبا رعش نمو

 دشني ةعمس هنا ةيطع نب دمحا نب ىلع نسحلا وبا هبيرق

 العلا هل زعب هاد هلهاو نامزلا اذ

 جارسلا سطس ايك ايار هنالط ى ثغلطا

 جاح وعا مهتادق نس ىفانقث اهيعا رشاعمل

 اجر مهث تربتخا اذاف ربتخدت ملام ردلاك

 ََث
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 اوذخاو هخم اوعيسو اريثك سانلا هبعتك ةديافلا ليلج ريسفتلا ىر هفيلاتو

 هرهص دصق ذا ةنتفلا ردص ةيسرم لوخد نع اًدودصم ةقرولب ىفوثو هنع

 هرعإ ةخس ناضمر فصتخم ى كلذو ابيب رهاط نب نمحرلا دبع ابا

 نيتخلا ةنس ىفوت هنا ريخ نباو لاوكشي نبا ىكحو ع8[ ةئس ةدلومو

 انثدح ريدحصلا وهو ايهريغو دايع نباو ديمح نبا لوق لوالو نيغبراو

 اف لاغ نضال رج ىباىباذسحلا ني اسس طم ١)
 ىضاقلا ان ىبراحملا ةيظع نب بلاغ نب قحلا دبع ده وبا ىضاقلا

 ىضاقلا ىلع تارقو هيلع ىتارقب ىفدصلا دهم نب نيسح ىلع وبا

 نب هللا دبع يبا ىضاقلا نع ىسيقلا دهم نب ديحا باطخغلا ىبا

 نب دمحا لضفلا وبا انا ةارق ىلع وبا ىضاقلا افا لاق اعايس ةداعس

 دمحا ىلعُي وبا انا الاق رابجلا دبع نب كرابملا نيسحلا وباو نسحعلا

 ان بوبحم نب سابعلا وبا انإ ةبعش نب ىلع وبا انا دحاولا دبع نبا
 ند نسحلا ان دواد وبا ان ناليغ نب دومحتم اف ىذمرتلا ىسيع وبا

 نا لْبُج نب ذاعم نع لهفطلا ىبا نع :ريبزلا# ىبا نع رفعج ىبا

 ىغخعي دواد وبا لاق ناطيكا ىنر ةالصلا بعكس ناك معلص ىبنلا

 لاق ةزاجا ىلع وبا ان ةيطع نبا ان ةرمج ىبا نبا انثدحو نيتاسبلا

 ردع وبا مكربخا نسحعلا نب مصاع نيسحلا ىبا عمشلا ىلع تارف

 نم ديحم ان ليعايسا نب نيسحلا هللا دبع وبا ىضاقلا ان ىدهم نبا

 لاق ةدرِب ىبا نع نيفس ان فسوي نب ده ان ىراخبلا ليعامسا
 هللا لوسر لاق لاق ىسوم ىبا هيبا نع ىنثدحو ةدرب ودا ىديب ذخا

 ةعباصا نيب كيشو اضعب هضعب دي ناينبلاك سوملل نموملا معلص
 ليقاف ةجاح بلاط وأ لجر هاج ذا اسلاج معلص هللا لوسر ناكو
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 اش ام هلوسر ىدي ىلع هللا ضقيلو اورجوت اوعفشا لاقو ههجْوب انيلع
 نوثالث نم اون ىقل اذه ليعايسا نب نيسحلا ىفدصلا ىلع وبا لاق
 ةسمخ هثيدح نم تبتك ىراخبلا نع ىورو ماسمو ىراخبلل اخيش

 + ةتبثك ام ىلعا نم وهو اءزج رشع

 د

 راطيبلا نب ده وبا ىردبعلا هئوب نب كلملا دبع نب قحلا دبع

 لل ١17 ١١ نقك ةطانرغ نم هلصاو تنكتملا نكشو ةقلاس لها

 نس رخآ(*)-مدقل أم ىلع ده ةوخاو وهو دمح#و دمحا هدوخاو هيبآ عم

 نب رفاظ نب نمحرلا دبع ديز وبا ىدنع امهب قحعايو هنع ثدح

 ةيطع نب بلاغ نم جاكص عامس قعلا دبعلو ىلويروالل طبارملا

 بكقملاب ىفوتو ةرثك هخويش ىفو فيرط نباو رح ىباو باتع نباو
 طخب هتارقو هللا طوح نب نييلس وبا دلاق 87 ةنس ىحمصالا ديع موب
 رخا ىف ىفون ايناو كلذ ى اظاغو نيبولّدلا نب ىلع ىبا ذانسالا

 مساقلا وبا اف سيححضلا وهو: ملاس نب عمبرلا وبا هلاق نين ايثو عبس .ةنس

 قالا 0 قاراخ عيبرلا وبا ادثدحو ةزاجا نيرخا و ديزي نب ديحا
 ىسوم نبأ داز ىردبعلا كلكا دبع نب قا دبع دهن وبا انا اولاق ةارق

 ىف ىفدصلا ده نب نيسح ىلع وبا ىضاقلا مكربخا هيلع ىتارقب
 ىلع نب دمحا نب كلام هللا دبع وبا خبشلا انا لاق هب ٌرقاف هبابكك

 مكربخا هل تلق ارارس دادغبب هلزنم ى هيلع ىنم ةارق ىساينابلا

 نإ | 1 ل[ ىلا ببكو تلسلا نب دهن نب ديحا لضنلا وبا

 تلصلا نبا انا ىساينابلا كلام نع ىطبلا نب رتفلا ىبا نع روصنم

 نب :قحعسا نع كلاس نع بغعصضم وبا ان دمصلا دبع نب ميهاربا انا
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 امد اطاّيخ نا لوقي كلام نب سنا عيس هنا ةْحأط ىبا نب هللا دبع
 معلص هللا لوسر عم ثّيهتف سفا لاق هعنص ماعطل معلص هللا لوسر
 تيارف سنا لاق ديدقو ءاَنُذ هيف قرسو ربعش نم زبخ هيلا برقف

 تضا:لزأ ملف لاق ةفححضلا ىورح نم ابدلا عِبَمُي معلص هللا لوسر

 اننامز لهأل عقي ام ىلعا اذه يلع وبا ىصاقلا لاق مىيلا كلذ نم ايدلا

 اذه نم ائبرغم لها دنع سيلو هنع هللا ىضر سنا نب كلاه

 ان انذا نميلس نب دواد نيبلس وبا انثدح هلل ديمملاو ايلاع ةانقزر ىش

 انا هل زاجا ام ى. ىلع ىبا نع كلملا دبع نب قحلا دبع ده وبا

 ىببا نع هيدا نع ةرمج ىبا نبا ىنابثاو رمع نب دمحا سابعلا وبا

 زيزعلا دبع انا ىذياعلا نع فيفع نب ريع وبا انا لاق اذه سابعلا
 نب دمحا ىلا ان بياسلا وبا ان مساقلا نب نسحلا ان ىل نبا

 ثتلماز لاق ىبصلا ود لضفملا نع ةوثدح الاجر نا ةبور ان دمحم

 ليسخُي ال ابعت رفسلل نا لضْفم اي ىل لاقف جيبعلا قيرط ى دهشرلا

 ام ضعبب اهتلاز ال ٌدصتف ةرثف ىنم ثيار اذاف هنع لغشلا ريغب

 نأو ثكيلا ثام وا ٌشها الو اهراعشاو برعلا رابخا نم نسحعحتسي

 ةدايز هقيفوثو نينموملا ريما بدا ثلقف لاق كناشف ثكس وأ تيغضا

 تاهبا ىدشنا لاق مث ةعاس“ قرطاف لاق ركذلا ىف ةهابنو ردقلا ف

 ثلقف لاق اديص صننقا نيح بيذلا فصب وهو ىرينلا

 رابح دصخش ىفُحُي ٌسلْطا هراَرُك هنّيع ثيبخلا وه
 هراثو هثرفش همف ىف

 نع رفي الو هنس ىفرعتف هنيع لل رظنو هثا ىا ٌةَراَرُق هنيع ٌةبور لاق

 جامعي ال هنا هتفص ىر هيلا بهذ ام ثيخا ام هللا هلتاق لاق هئانسا
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 نكالو الف اذه لثم اسإ لاق اذه لثم فرعتا ةرفش الو اهب بطي ران ىلا

 لاق/[*)لثيب ىتان كبسحا ام لاقف ديصلا صختقي ادغ اذإ هعفص ف فرعا

 ىتاث نا ىدنع ةركنل اهنا هللاو تاه لاق نيئدوملا رمما عيسأف ثلقف
 قيفوتلا هللابو لوقا تلق لاق اذه ىمتاخ كلف هلثيب تيتا ناف هلثيب

 اهلا ىنقبسو روث نب ديمح تايبا ديرت لاقف هيتلقم ىدحاب مانبو

 عجاه ناظقي وهف ىداعال ىرُخاب ىقتيو هيتلقُم ىدخاب ماني

 عئاص وه ىذلا نعبتي ريطلا نم ةيايغ ثيار اموي ادغ اس اذإ

 كل ردق ال الل للذ بسحا الو ىبلق نم كل طبنا ايناك لاق ,

 ىلع أادغ تحبصا املخ توقاي ةّصف لل هفذف م ىمتاخ بالتسا نم

 راجا ةثالث هعم ىدنه انيلع مدق لاق رخيد. فلاب عهبرلا نب لصفلا

 5 58 اذه رانيد ىالا ةثالثي هغم ان

 ليلجلا دبع همسا نم

 ا“

 اضيا انكيو نسعلا ويإ ىومالا دهم نب زيزعلا دبع نب ليلجلا دبع

 اهتاورو اهيئرقم م ةبطرق لدا نم نولملا نبأب ىورعيلا ده ابا

 ذخا باداللو بارعال ىن ةكراشم عس ليدحلاَ نارقلا ملع 5

 0 اا ىفآ نم عمسو دهم نب مزاخو ىسبعلا نسعلا ىبا نع
 نب نيسحلا ىباو ىببتعلا كلام ىلع ديقو ىناسغلا ىلع ىباو جرذ

 ىباو ىرقملا دواد ىبا نع ذخاف سلدنالل قرش كل لحرو جارس

 مظعالل عماجلاب نارقلا ارقاو ىفدصلا ىلع 1 زاّهبلا نب نيسحلا
 ةيلس ما ةربقمب نفدو ته[ ةنس مرححلا نم نولخ نايثل ىفوت نا ىلا
 ةراجالا ىف هنع اضدا ثدحو ةاور ام انل زاجا لاقو لاوكشب نبا ةركذ

 + امهريغو رهخ نب ركب وباو ميحرلا دبع نب هللا دبع وبا
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 فورعملا ده وباو نسحلا وبإ شبلي نب كلما دبع نب ليلجلا دبع
 ةنس قر ىلع ىبا نم عمس ةيسنلب نكسو ةيسرم لها نس ىلاجنجلاب

 ىارلا بنتك سردو هب هقفتو رفعج ىبا نب ده ىبا نع ذخإو هءال

 ىببا نع هقياور نمو ةيامسمخو نيثالثلا لبق ةينادب ىفوتو ةيسنلبب

 نع بجاو نب باطغلا وبإ ةانثدحو 0 هيلع ىرق ام ىلع

 نيسحع) هللا دبع وبإ ريشلا انا لاق ةارق هنع غابدلا نب ديلولا ىبا

 نيسحلا وبا انا لاق مالسلا ةغيدمب هيلع ىننم ةارق ىرْبكْعلا دمحا نبا

 ميركلا دبع ان رافصلا ليعمسا انا لدعملا نارشب نب ده نب ىلع

 نب ديعس ىنربخا ىردزلا نع بيعش اذ ناميلا وبإ ان مثجبملا نبا

 هذ ىرسا ةليل معلص هللا لوسر ىبثا لوقي ةريره ابا عيس هنا بيسملا

 ليربج لاقف نبللا ذخا م ايهيلا رظنف نبلو ريخ نم بيحدقب ءايلياب

 فاخبلا ةجرخا كئما توغ ريمخلا تنخا ولو ةرطفلل كاده ىذلا هلل دش

 ليف نب دف نب ليلحلا مي ىلع هدأ نم نيدعاسلا قو ناملا فارع

 نارمع ىبا جالا ةارقب اعامس ميعن ا نييعتملا ةضاير هنع ذخا

 ةشياع ةبطخ هنع ذخا نودككذ نب لياجلا دبعو عؤرع ةئنس ىف ةداعس نبا

 « امهفرعإ(*) الو هءس ةئنس لاوش ىر اهبيرغ رك اهنع هللا 0

 دمصلا دبع همسإ نس

11 

 لدا نم ده وبا (ةذ0) ىبهمالا ريع نب ديعس نب دمحا نب ديصلا دبع

 نع ىكحو نايج لدا نم هنا نوترف نب سابعلا وبا لاقو ةطانرغ

 هل زاجا ققوبعلا ىلع ابا. 'نا ىرازفلا كاجبصلا نب سعلا ىبا
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 وأو 1-7

 ' عابسلا ىأع انآ تفقو ةعيعصف امهريغو ىناسغلا ىلع ىباو لبس

 دي هز 2: مرح اب اخروس ةلم

 معد

 راطعلاب فورعلا ده وبا .ىنانكلا ىلع نب ديعس نب ديصلا دبع

 قاالوخلا' هللا دبع ىبا نع هتياور هط+» تارق ساف ةنيدم ىنكاس نم

 2ك 3 0 ا ٌْ ش 0761.67 .)

 0 ها هتداور اسماو ةيلع# كلذ ةدبعو مهايس ةعايج ىف

7 
. 

5 

 0 ةعامس تدجوو ءاذتحلا ىنب هللا دبع ىبال فيرعتلاب هنع هئيدحتتو

 لين نبا ط+» هنم هلصا قر اتباث ةفرع نب. نسحلا ثيدحل ىلء ىبا

 مقشمو قلتخاو فلتوما هدي نم لواغتو 8.8 ةخس عابدلا نبا ةارقبو

 « هنع ذخاو ثدح دقو ىنغلا دبعل ةبسنلا

 دارفالا

6 

 نورعملا ىجاهنصلا زوزتم نب ,ميحرلا دبع نب ميركلا دبع

 ىبا طخ تارقو أهف 2 ةلحر هل تناك ىسوم وبا ىموجمفُلاب

 011 دس مل فصل ادم ,ةعابس: لذ

]| 

 فورعلا ده وبا ىبسيقلا ىبقب لب قلك وبدت نب دخارلا دبم
 عماجب ىلع ىبا ىلع عيس ةيئاد نكسو ةيسنلب روغث نم هلصا ىلْكتْسبلاِ

 ىببا دقف لبق هع ةخس نم رفص اهرخا ةدس 1

 )00 ا اولطبلا ديسلا نب ديحتم ىبأ نما عابس هلو ريسيب نإع
 امينم عمسو بانع نباو دشر نباب كلانه هقفتف ةبطرق لل لحرو

 قهنا ناكو هطخ# كلذ ريغو ةنودلا بتكو ىدسالا رحب ىبا نمو



 نا .يع قول يشد 3 مد 1 0

 ”مك "رسب

 و ةقارولا 7

9 

 ل

 00 1 4 7 نشف 1 1 0 5

 ا د 58 0

 ىف ةينادد ىفوثو ا ىارلا 0 6 3 2 را

 « اذه نم رثكاب ةلمكذلا فر روكّْذُم ودو ةدامسؤخو نيسمعتلا وعن ٠

 عم 1
 برعلا ودأ ىبيجتلا بلاغ نب دمدأ نب دمحم نب بادجولا 00 :

 ىقل انمي رغب ةيرف ىلا بسن و ةيسخلب لها نم َاَسْكبِلاَ فورعأملا

 ايخيش لصا !ىذمرتلل ليامشلا باتك هط+خ# ىدنعو هل زاجاو ىلع ابا

 هللا ةببمل خوسفملاو ل اء ثفقوو .بجاو نب باطغلا ىبا

 وطخب رفغس ف 0 ةيدححصلا 0 ميعت 1 ميتا مايرد

 نوربخ نب دهم ىباو بجاو نب 0 ىبا نع ةياور هلو ةزاجالاب

 دياوف بحاص ارعاش ابيدا طبيضلا كيج طا ني ناكو اريثخ الع

 اهب ثدحو ةيسنلب لامعا نس ةيرل اضق ىلوو ةمج يلسو بيدارغو

 نيقس نب دهم 00 نع ل 1 مرحلا ىف ىثوثو اهريغبو

 نب دمحأ رفعج وبا هخبا ىنابئاو هللا دبع ىبا هخياو دايع نس ريع ىباو
 ودأ انإ اولاف ندمحرلا دبع نب جاجمعلا ىئبا اًيَرِحاَتَم ةدافاي  رمع نا

 نب دمح نع ةأبنإ ةركس نب ىلع ادإ 2 ديم نب باهولا كبع برعلا

 00 0 يركب نا فاطم سد ل

 نع 0 ميهاربأ نع رعسم نع نيفس 8 ءالعلا نب(*) رابجلا دبع

 نيذلا هللا. دابع رايخ معلص ملا لوسر لاق لاق ىفوا ىبا نب هللإ ديع
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 دامت للا لوقل كلذ لعلو اذه باهولا دبع نع ذخالك هللا هيحر انخخيش

 هس قثوا ةريغ هيف *

0 

 مهالوم ىيلغتلا قيشر نب دمحا نب بويا نب ىكم نب ىنغلا دبع

 نس اريثك ىلع ىبا نم عمس ةبطاش لها نس دمحسس وبإ ىناجبلا

 ىبحي اطوم كلذ نمو ةدنتك لل هتازغ ى ةبطاشب مث ةيسرمب هتياور

 نفكرلا نتاتكو هعمس ريكي نبا اطومو ارارم ةارق ىسلدنال ىبعي نبا

 سامحنلا نبال نارقلا ىناعمو زْدْزُع نبا ثيرغو ىرابنالا نبال ادئبالاو

 نبال تاارقلا ىف رينتسملاو هللا ةببلو دواد ىبال عوسنملاو خسنافلاو

 فلتخملاو فلتوملاو ىذمرتلل ليامشلاو ملسمل انكلاو امسالاو راوس

 سلاجم ةدعو ةفرع نب نسحلا ثيدحو مهعن ىبال ةضايرلاو ىنطقرادلل

 ىراقلا ناك وهو نوريخ نبا ىلاوعو سراوفلا ىبا نبا ىلاسا نم

 نباو ديلت ىبا نباو ىكس هيبا نع ةياور هلو ةفرع ىنبا كثنذدعحل

 ى امدقتم ابيدا اهيقف ناكو مدريغو ىدر لإ نبارك تاوردصحج

 ىف رووش دقو هيف ةلفغ عم رعشلا ضرق ىف اكراشم طورشلا دقع

 هنع ثدح نيسيخو سيخ ةدس رخآ قر لايقو 001 ةنس ىفوتو ماكحالا

 « دمحاو ده ةانباو دايع نباو نيفس نبا

١ 

 نبا ةانكو مساقلا وبا ىزفتلا دمحم نب هللا دبع نب روفقغلا دبع

 فورعملا وهو بيطخغلا دمحم ىبا هينا نع ىوري دمحم ابا دايع

 ىبا نع اعم اههتباورل هللا دبع باب ف ةركذ نيكول دقو ىسرملاب

 ىهرعلا نباو رحب ىباو باتع نبا نع اضيا روفغلا ٍدبع ىوريو ىلع



 ول ١ 3 ا كلما 0 و
 : 2 لا

2 

 7 0 (761. 68 م. 68 ”)

 0١ 0 لدبنلا انك اينما تفيلارخ هر تورضتلا] طعرلا 811 مهري

 هنع ةيورد تادارالل ىوذل تاوءدلا نم هنع ىنغ ال اسو تادابعلا

 ىف ثدحو لاوكشب نبا نع وه ىور دقو ةريغو لاوكشب ا

 تارق لاق يلع ىبا نع هنم نظلا نسح باب ىفو فيلاتلا اذه

 ىضاقلا ىنثدح لاق ىكملا ىبحي نب رفعج لضفلا ىبا ىلع

 نب نسحعلا نب دمحا سابعلا وبا اف ىدزالا ركض نب الا وبأ

 نب نويلس 7 هللا دبع اف السإ ظفاحلا ىنالديصلا ةناطب نب ىلع

 نب ليعامسا ان بتكملا نسعلا نب ىلع ان ىناتسجسلا ثعشالا

 لاق رمع نبا نع ةهطع نع 1 نب روسس اف هللا ديبع نب 5

 لايعال نم ىش لضف هللا نع هغلب نم لوقي معلص هللا لوسر ثعمس

 كلذ هللا ةاطعا باوثلا كلذ اجر د كلذ. ليمعو اناوث هيلع هيطعب

 « اقح هغلب ام نكي مل ناو باوثلا

 رابع ويس نود

 م6[

 نم عمس صفح وبا ةيرلا ريما ىجاهنصلا زنعلا نب ماسذ نب رمع
 تارق ه.ه ةنس رخا ى ابعماج» هيلع ىرق ذا رازبلا دفسم ىلع ىبا

 دياقلا ههقفلاب هططخو ىنمحرلا دبع نب رضخغلا ورمع ىبا ط++ كلذ

 نب رفعج وبدأ مهخمو مهاج ةلالج ىلع دعم :نيعماسلا ىف ىريسم لوا وهو

 جاجمحلا وداو ىسيع نب سابعلا وباو ىبوقرقلا(*) هللا دبع وباو ريغتسي

 ىبا نب هللا دبع ىبا ةارقب عايسلا كلذ ناكو مهرمخو نوعست ندا

 ىدنرلا رصن نب دهم هللا دبع وبا ةرخا نم ةضعب ىف ةدواثو رشع دحا

 دقو اينعم هلها اقلو ملعلابو ايضرم دفنص ىف اذه صفح وبا ناكو
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 ١ ١ ذم 101. 68 + )

 دلو  ةطانرغب شدابلا نب نسحلا ؛ابا ةيايسمخلا لبق اضيا بعص

 2 زيرات ىلع فقا ملو هايا هلاوسب ىجاجدلل لمجلا ى هدرش ىلما

 « هللا هيحر ةتاقو

 من
 لخد صفح وبا اهنم ىرزوتلا دمحا نب هللا دبع نب دمحا ند رمع

 نم عامس ةبطرقب هلو اريثك ىلع ىبا نم ةيسرمب عمسف 0

 باتع نب دمح<م ىباو ىبتعلا ديلولا ىباو جارس ند نيسحعلا ى

 ثدحو ةياج» نكسف ةودعلا ىلا فرصناو مهردغو ىدسالا رعب 71

 ىف ههلع عامسلا | 33 تيلجوو ةقيتع ,ليص] هل ىناكو هدع ذخأو

 دهن هللا دبع ادآ نا ىضاقلا ديزي نب دمحا مساقلا زنا انثدح. هرم بس

 صفح ىببا نع هيلا بتك ةمامإلا نباب ىرعيو رفعج ند ىلع ن

 قر عمسا اناو هيلع ءةارق ىفدصلا ىلع وبا ان ىرروتلا 00

 ىف ىضاقلا دمعتس نب دمحا باطخغلا وبا اةثدحو ه١ ةغس ناضسر

 ىلع وبا انا ةيسرمب ةارق ىليل با نب ركب وبا ان ةيسنلبب هلزنم

 نسلا نب ىلع نسحلا وبا ىضاقلا انا لاق ىرزوتلا عمس اهبو ةارق
 حمشلا مكربخا 0 رصم ةفارقي ةريسم ىف 00 ةارق ىعلخلا

 هيلع ةارق ساحعنلا نداب ىفورعملا زازبلا رمع نب نمحرلا دبع ده وبا

 ربأ ىلإ بتكو هبرقاف عا ةنس نم ىلوال ىدايج ىف عييسلا كنناو

 ورمع ىباو ىردخلا رمع ىبا نع هيبا نع ىضاقلا دمحا نب ده ركب

 نب دمحس نب دمحا رهاطلا وبا انا لاق ساحفنلا نبإ نع ىفريصلا

 ان ىفدصلا ىلعال دبع نب سنئود ىسوم وبا انا لّدعلا ىنيدملا ورمع

 ةملس ىبا نع بابش نبا نع ديزي نب سنوي ىئربخا بهو نبا
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 راصنالا نم لجر نع معلص ىببنلا جوز ةئوهم ىوم راسي نب 0 1

 ام ىلع ةماسقلا رفا معلص هللا لوسر نا ملص ىبنلا بححصا نم
 لاق ىلعال دبع نب سنوي لل ذانسالابو ةيلهاجلا ى هيلع تناك

 دهاجم نب بوقعي ةرزُح ىبا نع ريع نب رابجلا دبع انا:بهو نبا اف

 معلص هللا لوسر نا هيبا نع نمحرلا دبع نب ةس بأ نع قلسلا نع

 رمع نب دمحأ ان .سنوي .ل هبو ةوشرلا 2 معطملاو لكل نعل

 ةريبكلا ضرافلا لاق ركب الو ضراف ال لجو زع هلوق ىف ىقشمدلا

 اندشناو ةريغصلا ىه ركبلاو جةنسملا#

 قر ىلع موقت أم هيلا قاسنت اضراف كُقيَص ةيطغا ىذلا تْفأو

 لصفلاو ةدوملاب ىزاجتت نيكو ةنيمس ىضربف اركب هطعُت ملو

 ىلع همسأ نم

 مم

 لها نم ىرقملا نسحلا وبا ىماذجلا هللا دبع نب دمحتم نب ىلع

 نم عيس اهليع نم ةجّرِب كل هعبسن ابلآ رف ىجوبلاب لود
 فلتخالاو فلتوملاو ةمثيخ ىبا نبا 2 كلذ نمو اريثك لع 1

 ميعف ىبال نيبعتعمللا ةضايرو هل ةبسنلا هبتشمو ىخغلا دبعلو ىنطقرادلل

 نم(*) هبحدصاب ربا ادحا ثيار ام لوقي ناكو نوريخ نبا ىلاوعو

 ذححاو هنع ةرامن نب ركب وبا كلذ ىكح ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا

 نسحلا ىناو ىرقملا دواد ىباو ىمخللا نارمع ىبا' نع تاارقلا

 نارقلا ارقاو ىناسغلا ىلع ىبا نم عايس اضيا هلو مهريغو شور: نبأ

 ىببا بثتك ىف بجوا ىذلا وهو ماكحالا فر رووشو ثيدعلا عمسأو

 نيفشات رماب نيدمح نب هللا دبع وبا اهقرحا نيح ىلازغلا دماح
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 ْ نيا هل ليقو .لسم لام ًابذال اهتميق هنييستو اهقرحتم بيدات
 ! 001 الط نإ هلا دبع انقم ربك هللا نعبس لاق كدي طخ هنلق ايب

 ىبا ىلا عفّذو ء(؟)ةبقعي ةايتف بتكو ةلزانلا ى لاوسلا نر مث ن .ولعفت

 0١1١ افرافو درو نب مساقلا ىباو ييصفلا نب دمحا نب رم ركب

 نلف لوقي هبو هظحب هيف مهنم دحاو لك بدكف اهخزاشمو ةيرملا

 بئكو هئم رسكو هغلب ا كلذ نيدمح نبا ظاغف ةدهزو هلعل نيلسم

 هلزعب كلملا دبع نب ناورم كلملا دبع ىببا ذيغيح ةيرملا ىضاق ىلا

 ايندلا لها نع هضابقتاو هتداهزب ربخ ام ةديب تناك نإ ةطخ نع

 نبا وهو هءو ةنس اييدق ىفوتو اشي نم هلضف ىتوي هللاف كلذ دنع لاقف

 دمَحا رمع وبا انثدح اماوعا ىلع وبا ةدعب شاعو اهوعمن وأ نيسمخ

 لف نسحلا ربا ان ناريع نب دمحا نب دهن ركب وبا ان نوره نبا

 ةنس عمسأ اناإو ىفدصلا ىلع ىبا ىلع ىرق لاق ىماذجلا ده نبا

 نسحلا وبا ىنربخا لاق ىفدصلا ىل ةزاجاو ركب وبا لاق عود

 ىراخبلا دمحا نب ميحرلا دبع ايركز وبا انا ةيردنكسالاب ىطاينالا

 (/) 0طممهععومتطسم ممءودغت ملطف هع ماوسمعسكم مدطرم ذص ههه عتسم

 1هعذفدع مه زرح نب ىلع ديس نسحلا ابا نا دافتسالا بحاص ركذ

 انذآ ]| ةركو ةبس تيب ىف نيدلا مولع ءايحا ةءارق ىلع فكتعا

 ةوبرضاو ةودرج لوقي الياق !ءرف مايق هقرح) مه مث هيلع نذغن# ىتلا

 ديدشلا ملال دحي ناكو اطوس نينامث برضو درجنفن ةيرفلا دح

 ةقفوس ىه اذاف لياسملا كلت لساتو هلل بات ظقيتسا اف كلذ نم

 امهب هللا انعفن ةنسلاو باتكلل
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 ١ نم ركب وبا ىلا بسكو ديعس نب ىخغلا دبع دهن وبا انا هيلع الارق

 وبا ان ىغغلا دبع نع ةابنا ىرمنلا رمع ابا نا هيبا نع ةرمج ىبا

 نايح نب رفعج نب دهم نب هللا دبع جمشلا وبإ انا ىنيلاملا وه دعس

 وريع نع ىفياط دْنُج نب ىلع ان ىبا ان ةبالق وبإ ان ديعس نب ىلع ان

 ةالصلا رثكا معلص هللا لوسر لاق لاق كله نب سنا نع رانيد نبا

 كتانسح رثكت ىتما نم ثيقل نم ىلع ملسو كتيب ريخ رثكب القول ان
 نب قعسإ ان ظفاحلا دمم نب ةزمح ىنثدح لاق ىنغلا دبع كل هبو

 بياسلا نب اطع نع دمحم ىبا مزاخ نع ىلع نب رصن ان ميهاربا

 انذلا ف فر رعلا لها معلص هللا لوسر لاق لاق ريغ نبا نع عفات نع

 ى_ ركنملا لها مه ايندلا ىن ركنملا لهاو ةرخالا قف فورعملا لها مه

 * ةرخالا

 "درع
 ةلطيلط لها نم نسحلا وب) ىرغلا ىراضنالا رد نب دج نب لا

 ىلع ىبا ىلع ارق اهعماجي بطخو ةطانرغ لل لقتنا ةنبس نكسو

 عيمج هل زاجاو باهولا دبعل نيقلتلاو هل ليامشلاو ىذسرتلا عماج

 ىباو ىشقولا نع ةياور هلو هجهمافرب ف كلذ رخذ هطغد ةثاياور

 ىباو نيسحعلا| ىبا هنبأو جارس نب ناورم ىبدأو ةولس نب نرثعللا

 ىباو ىساغملا هللا دبع ىبا نع ثاارقلا ذخاو مهرهغو ناسغلا' ىلع

 ثدحي ناقتالو طبضلا لها نم ناكو ريرضلا ميل نس ةدجعن لهس

 « ه٠ ةئس ناضمر ىف ىفوتو ىجرزخلا ميدرلا دبع نب هللا دبع وبأ هنع

 مهن

 لها نم قارزا نباد فورعملا نسحلا ودا زيزعلا دبع نب ىلع
35 



 2 مال 761.69. 69

 ةلمكتلا ف هتركذ دقو ماكحالا ىف ىررصت اهبقف ناكوا*) مهريغو ديلت
 <« كلانه هبست ى تعفرو

 م1

 ىرقملا نسحلا وبا ىراصنالا دمحع» نب ىلخ نب ديحا نب ىلع

 هانعمو شذيبلا لوقي انخويش ضعبو شثابلا نباد فورعملا ىوحتلا

 ىلع. منا نع ذخاف ةيسرم لل لحر ةطائرغ لها نم نالجرلا ةيبرعلاب

 هتاعويسم ةليج نمو رفعج وبا هنبا كلذ رضحو اعماسو اًيراق هتياور ةماع

 ليامشلاو رازبلا دغسمو هللا ةببل خوسفملاو يلا ىورهلل نابيرغلا

 ةبسغلا هبتشمو ىنغلا دبعلو ىفطقرادلل فلتدذلاو ىنلتوملاو ىذمرعلل

 ثيدحو ىملسلل ةبحدصلا بداو ميعن ىبال نييلعتملا ةضايرو هل

 نبا ىلاوعو ىبخيزلا ىلاوعو ىنازفعزلا ثيدحو ىلعالا دبع نب سنود

 نارشب نبا ىلاماو سراوفلا ىبا نبا ىلاما نم سلاجم ةدعو نوريخ

 سساقزب هلو نيواودلا نم ةيلع فقا مل ام ىوس ءازجالا نم ريثكحو

 ىاسغلا ىلع ىبا ركذ هيف دوج مهنع ذخا امو هخويش ةييست ىف لفاح

 اهيف هيلع تارق ارارم اهب انيلع رركتو مال“ ةنس ةطانرغب هقيقل لاقو

 ل هلمح هنا ىكحو هيلع ةارقلل ارارم ةبطرق ىلع انا ترزكتو اهلك

 ىتلا ةةخدسنلا7 ف لفغاو جارس نب ناورم ىباو ىفعدصلا ركب ىبا

 هتزاجاو هخم عم. اس ةرثك ىلع ىفدصلا ركذ هطخ اهيلعو ىلا تعقو

 هتديق هنم اداضتقا تدجو م كلذ نم ىبجمغت لاطف هنع ذش امل ةانا

 ىبا نب هللا دبع ىبا نع بتك دقو زاجبالل ةياغ ىف هركذ هيفو

 هطخ نم ىتخسنو هياشنا نم جربملا ةضراعم ىف مربتغملا لاصخغلا

 5 و 011 59
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 ةمدقتو ةردصنت عض ناك هع ذخاو ضايع نب لضفلا ودا لاقو اهنبنك 1

 ارقي ناكو خويشلا ىلع انعم عمس ةلحرلاو عايسلاو بلطلا عطقي ال '

 ةيبرعلا ةعانصد درفنملا 3 فر ناكو ةياور نم هتاف ام نييرقملا ىلع

 رمع ىبا ن 2 تقدح ى ةش مولع 2 3 راشملاو تاارقلاب ةفرعملا م

 ىباب ر نورعملا يبحي نب 00 رككف انا ىصضاقلا ميد هذأ دايع نبأ

 هثالث سلدنالا ةاددن لوقي شدابلا نب نسحعلا نأ ةيلامرلا

 نيسحلا وبإ هنبا وأ بارس نبا ناورس وباو ةيفاعلا ىبا نب هللا دبع وبا

 ىفوتو هسفن ديرُي هنوُرُيف ثلاثلا نع تكس ناكو رحب وبا كش
 نم ةرشع ةثلاثلا نينثالا ةليل نم ءله دعد نينامثلا ىلع 23 دقو

 دجسملاب موبلا قللد رصع رفعج وبدأ هدأ هيلع ىلصو هزم هن مرتجالا

 5 ليصالا 8 اورو كل ليو ام ميظع عيج ةدهشو عماجلا

 نمو هئنس ايكاب رثكا ناك اهوي را 1 هئبا لاق ماعلاو صضامخلا هب زن عيجو)

 لضفلا وباو ىرهينلا هللا دبع وبا ةرهصو رفعج وبا هغبا هنع ةلجلا ةاورلا

 نب مساقلا وباو قزر ركب وىباو عابدلا نب ديلولا وباو ضاهع نبا
 معنملا ديع ىب نمحرلا دبع ىبحي وبا ايئدح ةيدالا نم مهرتعو لاك

 هيلا بتك شذابلا نب نسعلا ابا نا ده ىبا هيبا نع ةعامج ق
 ممشلا انا هءرس ةئس ةيسريب كلذو هيلع ارق ام ىف ىفدصلا ىلع ىبا نع

 ف قالعلا ديق نب ده نب ىلع نب دحاولا 3 مساقلا وبا 2

 عماج الما سراوفلا ى دا نب دمدأ نب ليغ 6 ودا ظفاحلا عبشل

 و ةمد رُخ نبا ف ندلسملا نب نب ده نب دمدأ دماح(*) ودا انا 2

 نب ىلع لاق ىربنعلا ريثك نم, يحب اذ «ىتلملا نب دحص ل0



 000 000217 ا ا ا 4 | ا ةقاطاسل "ضي انو يل ىلا روس" لا مقوم ىلا ١ 00 اك ا تيا رسل

 اذه (761.70.)

 ا نم ماس لبا ديز نع رمثك ىبا نب ىبحت نع كرابنلا
 هللا لوسر لاق لوقت ةشياع عمس نإ خور نب هللا دبع ان لاق مالس

 نيف لصفم ةيامثالثو نيتس ىلع مدا ىنب نم ناسنا لك قلخ ملص
 ةكوشو سانلا قيرط نع ارجدح لدعو هللا رفغتساو هللا ديحو هللا ربك

 هناف لصافملا كلت ددع ركنم نع ىهن وا (() ورءملاب رسا وا امظع وا

 5 دقو ريثك لوط دائسالا ى رانلا نع سفن بزحز دقو ذيسوي

 ةارق مكح نب رفعج ىبا نع ىسوم نب عهبرلا ىبا ىلع هتارقو ىلع
 ودا لاق هيدأ عم امال ىلع ىبا نع ةارق شدابلا نب رفعج ىبا نع

 نب دمعمن وبا ان هيلع ىنم ةارق ىعلخلا نسحلا وبا ىصضاقلا انا

 نع ةرهغو ربلا دبع نبا نع هيبا نع ةريج ىبا نبا ىنابناو ساتلا
 لغويا ان دايز نب دمدحتس نب دمحإ ديعس ودأ ئ لاق ساحنلا نبا

 معلص هللإ لوسر لاق لاق سنا نع دّيهح ان ىربنعلا ذاعم ان ىنارفعزلا

 ىدهب ثبرضف ولوالا مايخ ةاتفاح ىرجي رهنب انإ اذاف ةنجلا تلخد

 لاق ليربج اي اذه ام تلقف رفذا كسم اذاف ءاللا هيف ىرج# ام ىلا

 هجّرخو ىلع ىبال ىابس ثيدحلا اذه هللا هححاطع ىنذلا رثوكلا اذه

 # سنا نع ةدانق نع مامه نع دلاخ نب ةيده نع ىراخجلا

 مما/

 لدا نم زيتي نباب فورعملا نسحلا وبا ىراصتالا ده نب ىلع



 ]لالا 1 (161+ 0

 ىبا نب ناردع ىباو ىلع ىبا نع ىور ةقلام نكسو ىقرشلا رغثلا

 وبا لاق اريثك املع هطخ» بتكو مهريغو ىدسالا ر# ىباو دهلت

 ثفقوو انخوهش نم ددحاو ريغ نم انعم عيس ركذ وهو عابدلا نب ديلولا

 ي دئم عيهسو 00 نبع يب ِكع ىبا ونص ضعب فر ةطخ ىلع انآ

 م01

 ةدرال لها نم ظءاولا نسحلا وبا ىبيجتلا ده نب هللا دبع نب ىلع

 ص درو لجرل باوج وهو ليزنتلاو رظذنلاو رثالا نم ا ليطعتلا

 كلذ لاقماو ايندلا ايسلا كل لوزنلاو نارقلا قلخ ى_ ملكتي قرشملا

 ةلطيلط درو كلذل ةيسرم لها نم لجر ثعبئاو ةرسأ ىف ىتفتساف

 عويجم ىف اذه سا ل تياوجلا كلذ هغم كنعبف مالو نس ٠

 نيسح ىلع وبا دقانلا ظفاحلا ماسالا هيقفلا ىفثدح هيلع ثفقو هل ظعو

 ماسالا عمشملا ان لاق انيلع هنم ةارق هنع هللا ىضر ىقدصلا ده نبا

 نباب ةدج فورعلا وه ىقابلا دبع نب دمحا نب ده) ركب وبا ظفاحلا

 تباث نب ىلع نب دمحا (ركب وبا ظفاحلا مامالا ريشلا ان ةبضاخلا
 َح

 ىطساولا ءالعلا وبا ىضاقلا مكربخا تلق هيلع ىنارقب بيطغخلا

 جرفلا ىبا نب ىلاعلا ىبا نع روصنم نب نسعلا وبا ل بنكو
 نب دم»م رجب وبا ان لاق ءالعلا ىبا نع بيظطخلا نع ىفيارفسال

 ملس نب دوعدم ان ىاطلا ناس نب(| ]ديعس نب رمع اف ديفملا دومحأ

 ةط2: ديعس ل ضر» (1)

 ع 4 0 د ا ات م ا اا نواعم ويا ب ين ان و
 35 0 ' 3 : 0 ا ا

0 
 مك مز ©

 ع
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 اضيفي (8761. 750 ع. 50 ”.)

 اس ضاقلا مثكا نب ى بحي تيار لاق ماسلا حيشلا 7

 201 ا ل لاقو هيدي نيب ىنفقر لاقف ثكب د لف اهب دل
 ةالوم ىدي نيب دبعلا ذخاي ام ىئذخاف رانلاب كدقرحالا*)لثبيش الول 1

 ىذخاف رانلاب كتقرحال كتبيش الول ءوسلا ريش اي ىل لاق تقفا اهف

 ىلتبمش الولوسلا ريش اي ىل لاق تقف ايف هالوم ىدي نيب دبعلا ذخاي ام
 لا للا لاق كنف تثدح :اذكه ام بر اي تلقف رانلاب كتقرخال

 مامه نب قازرلا دبع ىنثدح ثلق كلذب ملعا وهو ىنع تثدح اسو

 نع كلام نب سنا نع ىرهزلا باهش نبا نع دشار نب رمعم اذ
 فر دبع ىل باش ام تلق كذا ميظع اي كنع ليربج نع ملص ليبن
 قدص ىلعت هللا لاقف رانلاب هبذعا نا ثيبحتسا الل ةبيش مالسالا

 ىبنلا قدصو سنا قدصو ىردزلا قدصو رمعم قدصو قازرلا دبع
 « ةنجلا لل هد اوقلطنا كلذ تلق افا ليربج قدصو
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 ىدوجج نب نمحرلا دبع نب دهم نب ديعس نب نيحرلا دبع نب ىلع
 دالبب وه لوجهتو ةريبلا نم هفلس لصا بيدال نسعلا وبإ ىدعسلا

 ديعس سيطلا وبا ةدج ناكو ةطانرغ ةرخآب نكسو برغملاو سلدنالا

 نم ةيسنلب نطوتساو رماع ىبا نب زيزعلا دبع روصنملا عيانص نم

 ىف نسلا هبإ نكفتو ةقثلاو ةلادعلاو هقفلا لها نم ديز وبا ةوباو هلجا

 نويد ىف تارقو ةيرظنلا مولعل اب رهشو كلذ ريغو بطلاو بدالك وعلا

 ىراشلاب فورعملا يقفاغلا نسعلا ىببا اغخوش ةخسن ةرعشو ةرابخا

 سيي الو ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا ىلع ثيدحا نم اريثك ىور هنا

 هد صتخا دق ناكو هيلع هريغت ى رهز نب ءالعلا ىبا ح الستسا نم



 ذه 000

 مكحاو بطلا ةازق دواعو ةطانرغ كل ىفرصنا هيلا شاسدناو ليف

 سيداب ةضورب نفدو ىفوت نا ل هرمع ةيقب هشيع هب ماقاو هفيناوق

 ارم ناكو ةرعش ديج نمو ةثامسمخو نيثالثلا دعب كلذو سوبح نبا

 شدابلا نب نسعلا ىبا ذاتسالا هيدلبو هيمس ىف هلوق ةرثنو همظنل

 ةيكرإ

 مامحلا وا داعبلاب نْعظيس ىح لثكو تنعظ نسح ابا

 مايمكتا كل ليدهلا ثعب اهب ُهاّسا نم نليلك كي تنعي

 مامألل ةليسفلاو اًماسا ٌتلقتساف كباكر تلج ناف
 مامُج وا كلانه بعت ىلع تراس فيك قالي ىوس اناف

 ىلع ه*اراق ى هايا ةركذ دنع هبست ى ىحالملا مساقلا زقز لاق لذ

 ايك نسجلا ابا ةانكو ىسيقلا ىدوج نب. ىسوم ىنب نمحرلا دبع نب
 اهب بداتو ةيرملاب اشف هئاو ةظسقرس ةهج نم هلصا نأ ىكحو مدقت

 ةموظخم ضعب هل دشئناو بدالكو ةماعلا ةفرعملاب هفصوو ةطانرف نكسو

 <« ةيامسمخو نيثالثلا دودح ىف ىفوتو لاق
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 نورعملا نيل ودا ىماذجلا ناورم نب دمحم نب دمحا نب ىلع

 مظعمو ىلع ىبا نع ىور ةيرملا لها نم هما دكر عفان نباب

 ىنعو رطظان ةدنعو هيقفلا ىاطع نبا نع ذخا دقو ىناسغلا نع هتياور

 ةنس بجر ىر ىفوت | رواشم اهيقف ناكو حيصفلا نب ريعركمي ذا

 باطغلا وبا أفو هللا ديبع نبا نع ديزي نب ديحا مساقلا وبا ان(*)ةرعإ



 كين كهل (761. 71 5.) م 2000

 00 00| نيل دمج لضقلا وبا انا٠ عمشا اناو ىفدصلا ىلع با ىلع

 لاق دمح نع ىطبلا نبا نع ريقملا نبا ىنابناو ىناهبصالا نسعلا
 ليقُع وبا ملس نب سنا ان دمحا نب نمهلس ان ظفاححلا ميعت وبا اف

 نب ليعيسا تعيس لاق ىقذاللا ىناهلال نيزر نب ةبتع ان. ىنالوخلا

 ىلهابلا ةماسا نتا نف نابلالا دايز نب ده ىنثدح لوقي شايع

 ةالوم وهف هللا باتك ىنم ةيا ادبع ملع نم معلص هللا لوسر لاق لاق
 دقف لعف نيف نيبلس ريغ داز هيلع رثاتسي الو هل ذخد ال نإ هل ىغبني

 # ماللس ال ىرع نس ةورع مصف

 ملأ

 ىراصنالا ادعم نب رمع نبإ دمحا نب ىلع نب ميهاربا ا

 لها نس نقتملا ظفاعلا ثدحملا ناوللا نباب فورعملا نسلا وبا

 عساجو ىراخبلا| 2 اطوملا ىلع ىبأ نم 06 ضيا ةدرملا

 لاص#لا ىببا نبا هعمس هتارقبو ىخغلا دبعل ةبسنلا هبتشمو ىذسرتلا

 هتياورو لاق ىورهلل نيبيرغلاب هنع ثدحو هضعب رازبلا دنسم نم مت

 نييسحلا ىباو ىناسغلا ىلع ىبا نم عيسو ىسقافسلا ةياور قفاوت ال
 دبع ىبأو باتع نب دهن ىباو نيديح نب هللا دبع ىزاأو جارد نبأ

 ةنع ذحإو ثدحو ىبرعلا نب فلخ مساقلا ىباو دهازلا ارفلا نب هللا

 وبا ىضاقلا هيلع ىلصو هز"*م ةنس ىفوتو اريثك الع هط+» بتكو

 ىئراخا عيبرلا ىبا نب نميلس وبا ابثدح ةيطغ نب قحلا دبع ده
 وبا بهطخلا ان الاق ةارق ىربفلا ءاطعلا ىبا نب رماع وباو ةزاجا

 ىتارقب نادعم نب نسعلا وبا ان هيلع امهل اعامس شيبح نب مساقلا

 ديحإ باطخغلا وبا انثدحو ىفدصلا ىلع ىبا ىلع تارق لاق هيلع



 مث[ (ت61. 515. 741

 كرابملا اذ اولاق ىفلسلا رهاط' ىباو ىبرعلا "نبا نع ةارق تحض نبأ >>
 نبا ىنابنا دقو نوريخ نب لضفلا ابا ىلع وبا داز رابجلا دبع نبا
 انا الاق نوريخ ىنباو ككرابملا نع ةريغو ىطبلا نبا نع رهقملا
 سابعلا ودا انا ةبعش نب ىلع وبا انا دحاولا دبع ند دمحا ىلعي وبا

 عيسا اناو هيلع ىرق اس ى ظفاحلا ةروس نم ضجعولا انوش

 نيفس نع قرزالا فسوي نب قحسا ان ىطساولا ريزو نب ده اذ
 لوسر ىل» ثصرغ لاق ردع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع

 هيلع تيضرعو ىنلبقي ملف ةرهع عب را أنأو شبح ف معلص هللا

 ثدددف عفان لاق ىنلبقف ةرشع سمخ نبأ ك1 شهج فر ليباق نم

 ريبكلآو ريغصلا نيب ام ّدح اذه لاقف زيزعلا دبع نم ريغ ثيدحلا اذهب

 « ةرشع سمخلا غلب نمل ضرعي نا بئك مث
 ركل

 ىقطلاملاب ىورعملا نسعلا وبإ ىئامللا دواد نب هللا دبع نب ىلع

 قيرطلا راصتاخا بانك ىلع ىبا ىلع اهب عيس ةدرملا ليزن ىناورهقلا

 هلو اضيا طانعلا نب رداقلا دبع نع ىورو كلذ ريغو ىبارعالا نبال

 بححصا نم ىتاوللا ىكس نب نسحلا ىلع ىبا نع ناوريقلاب ةياور
 ارواشم اهيقف ناكو ىديبللا مساقلا ىباو ىشرقلا ىكلالا ركب ىبا

 نسا قياقر ىف حرشو ىقتنملاو راكذتسالا نيب عيج هلو انئفتم ايرقم .

 ىدامج ةرغ ثبسلا موي ةدرملاب ىفوتو قيادحلا ردز هامس كرابملا.
 مو دغلا نم ةيطع نب دمح“ وبإ ىضاقلا هيلع ىلصو هزنال ةنس(*)ىلوالا

 هللا دبع وباو رهخ نب ركب مبا نع نوبلذ نب ده وب انثدح دحالا

 اعايس ىتاهللا نسحلا وبا ان الاق قزر نب ركحب ىبا نع ميثيلا نبا

 درع

 نمل

 ل



 5 اليل (161. 91.)

 اناو هيلع ىرش 1 ىف ىفدصلا ىلع ودا ىضاقلا انإ لاق قزر نبال

 روصنم نبا ىنابثاو ىعلخلا نسحلا ىببا ىضاقلا ىلع تارق لاق عمسا

 ىبا نع ةرمج ىبا نب ركب وبأو ىنادغبلا رصان نب لضفلا ىبا نع

 هيدأ نع اضدا ةرمج ىبا نباو يلعلا نع ايهالك ىبرعلا نب ركب

 ظفللاو ىبعلخلاو امه الاق ىرقملا وريع ىباو ربلا دبع نب رمع ىببا نع

 ىببايرفلا ان ىفقرذلا اف ىبا ءالا نبا انآ ساحتلا ىنب دهن وبا انا هل

 لوسر لاق لاق ةريره ىبا نع 0 ىببأ نع شمعالا نع نيفس ان

 ثيدحلا اذه ىنئقبو ال ءالوهب تبسك اهب هللا (ةلو)ىنذخاو ول معلص هللا
 00 || اذ قنا نع ظفاحلا ىسوم نب: عميرلا ىبا ىلع تارق ايم
 هللا دبع ىبا .ٍلع تارق لاق ىنالوخلا هللا دبع ىبا نع ةارق نوقرز

 نبأ نع هللا نوع نب دمحا رفعج ىبا نع بتكملا ىسيع نب ده

 او

 ىجرزخلا ىراصنال/نمحرلا دبع نب ده نب تباث نب هللا دبع ىنب ىلع

 دق ناكو هتياور عيمج هل زاجاو هيلع امهارق تايزلا ةزمح ايورو هللا

 قرط آل لحر مث زْرَك نب نسحلا ىبا ىلع .هدلبب نارقلا ارق
 ىباو شورلا نب نسحلا| ىباو ىديوملا دواد ىبا ىلع ارقف سلدنالا

 ىبا نع ثدحو تاارقلا بنتك ضعب ماع ذخاو زايبلا نب نيل

 هنم عئضاوم ى. تفقوتف نارقلا نم ىبزح اموي هيلع تارق لاق دواد

 نكلعل ىني اي ىل لاقف بزحلا اذه علاطا مل ارذتعم هل تلق ثلبكا ايلف



 [م (61. 51.572 5)

 ىنعفتف لاق اليل هب لقتتي ال نم هظفحي ال هنا ليللا نم نارقلاب موقت ال

 اهعمس عيبرلا ىبا انخيش ن» ةياكحلا هذه تعمس هلوؤقب ىلعت هللا

 اريسي مهنم عمس رضخالا نباو شربالا نباو باتع نباو ةبيغز نبا

 ةنس ىر اجاح لحرو مهرهغو ىايجلا ىلع ىباو مزاخو 7 نبا نعو

 6 ىورعملا رد ىبا نب ىسيع مون و ىبا نم ةكمد عيمست 0و

 ىباو ىربظلا هلا دبع ىببأ نم عمسو هم تاقرو حملا الل ىراخبلا

 هدلبب نارقلا ارقال هاوفق دعب رّدصتو ىمرضملا ند روصخم نب هللا دبع

 لالتخا دنع هنو ةنس ةرهاظد دهشتساو هعماجب ةبطخلاو ةالصلا ل

 هنع ةاورلا دحا وهو ميحرلا دبع نب هللا دبع وبا لاقو نيمثلملا ةلود

 « نيعبسلا براق دقو نيثالثو ةعست ماع ىبف ئفوت

 رك

 عمم ىقشمدلا نسحلا وبا ىحاورلا ىملسلا ىلع نب ديز ند ىلع

 ىلصو نارقلاب بدوي ناكو ايهريغو رشب نب لهسو مهارما نكات

 ىف ركاسع نبا ةركذ اباسحا: ةنس نيسيخ وحن ةجكا برد دجسيب

 ىلع ىبا نع قشسمد لها نم ةاورلا ى ةامسو هخوهش نم وهو هخيراق

 ةليل تاسو عدإ ةنس ةدلوس نا انل ركذو (*)لاق اهب هلولح دنع ىفدصلا

 باب ةربقمب هزمو ةغس ةدعقلا ىذل عباسلا ةعمجلا مي نفاو ةعمجلا

 < ريغصلا

 مم

 ىدارُملا نباب قورعلا سما وبا ىيمرضعلا نسا نب د ننال

 + ا ا ا و ل 75 ه0 هل + 1 0 ا ا ا ا اا ف <
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 5 ل ةياور 1 ىلع ىبا نع ىور (4)ناوريقلا نم هلصاو ةطافرغ نكس

 دلاخ وبا هند عمس امهريغو رفعج ىبا نب ده ىباو ركب ىبا ههبا
 * .امهاو سو نوجوس ند مساقلا وباو ةعافر نبا
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 نيابي فورعيلا ع نسا وبا نالوخلا كلملا دبع نب دمحا نب ىلع

 صعب كل ةبسن ىقابرقلاب اضيا فرعيو ةيسرم لها نم سودمخا
 وبا هيلا بتكو ىلع ىبا نم عامس هلو سابعلا ىبا هيبال اهلامعا

 نبا نع ذخاو امهرهغو شذابلا نب نسحعلا وباو ةيطع نب بلاغ ركب

 دمح# وبإ هغم عيسف اجاح لحرو ىبميمتلا رهاطلا ىباو لاصخلا ىبا
 هل زاجاو ةّيموُدللا رركذملا ىميمتلا تاماقم ةيردنكسالاب ىنامثعلا

 ةريغو عابدلا نبا ةارقب. اعامس ىلع ىبا نع ذخا ايسو هتياور عميج

 ' ىلاوعو هل ةبسنلا و ىنغلا دبعلو ىنطقر ادلل ىلتذاو ىلتوملا

 رمغ وبا انثدحو انام نبأو 1 ىبا نبا ىلاماو نوربخ نبا
 فقا .ملو هناع نامثعلا نع نيرخا.ىف ىبيجتلا هللا دبع باو تاع نبا

 < هللا همحر اهيف حج ىتلا هتهجو نم فرضنا ةازا الو هتافو عبرات ىلع

 0 ١

 بيبر دفازلا ىرقلا نسحلا وبا ليه نب ىلع نب دمح» نب ىلع

 اليصا نم هلصاو ةيسنلب لها نم هيف ساغلا تثبثاو ىديوملا دواد ىبا

 مبا ةمالعلا امخيش هبسنو دايع نب رمع وبا لاق اس ىف ةيبرغلا ةودعلاب
 دقو ىلع وبا هيلا بتك هريغل كلذ را ملو ايراصنا جون نب هللا دبع
 هعل عامل ميسسل سم سن

 ش ءالطلا نبا عم ىبنيزلا ىلاوع ىدارلا نبا عمس (4)



 مهو 0

 ىه اهنا هتياورو هنع ةداغس نب هللا دبع ىبا نس ىنذمرتلا عاج عمد

 ىبا نم ىراخبلا زيحتص عمسو رثكا هنعو رصتقا هيلع دواد ئبا نع

 هلو سسيعا ىبب بدي هللا ديعا ىبأ نم قطيلطلا ربصختر :لكرلا

 نيسحلا ىبباو ده نب مزاخ نم ةزاجاو شيعي نب قراط نم عامس

 نم رخآ وهو ةخس نيتسو افين ثيدحلا عمساو نارقلا ارقاو زاّيبلا نبا

 نم ديزا هنم عحامسلاو هثاقلب ادرفثم سلدنالاب دواد ىبا نع ثدح

 يمحو ميلر ةمركو مالعالا انخويش نس ةعامج هنع اكثدحو ةنس نب رشع

 ند رساع ىدبا ىصاقلا ىلع تارق نيعستلا ىلع ىيهن دقو هلع ةئس

 ىلع ىببا نع هل زاجا ام ى ليذه و قمل ىبا نع ىرهفلا بهو

 ىببا نع ةيسنلب نم هلزنمب ىسيقلا ده نب دمحأ باطغلا وبا انثدحو

 ىلع .نسصلا اويا.ان لاق اعامس قع با نع ةارق ةداعسا نب اللا ١
 انثدحو ليذه نبا لاق رمع نب ؛نيحرلا دبع اذ رصم ةقازقب ل |١

 نمحرلا دبع نع ريلا دبع نب رمع ىباو ىرقملا وردع ىبا نع دواد وبا

 ند نسما ان دايز نب دمح“ نب دمحاأ ان ساعفلا نبا وه رمع ندا

 تلت اه لاق نسنا نع ِدْيمُح نع مضاجت نب ىلع اف ياتسلا نا
 ًآباح ةتعاط ىبالر َنويحست امم اوقفت تح ربلا |ولاتتا ل 0
 ةلزجا بجو لاق .دللا:ليبس ىف وه هللا لوسر هن لاقف نال
 *« كيبراقا نيب همس

 8 ا

 دلو نم ىبضاقلا يزهزلا نسا وبدا نمحرلا دبع نب دمحا ل

 ةهنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس ىبا نب رابجلا دبع

 هيلا بتكو ىبرعلا نب ركب وبا(*) مهنم ةعامج هدلب ةيليبشأب عمس

0 
 محيي
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 عم روكذس هّئسنو 0[ ةنس ى هل زاجا يفدصلا ىلع وبا مهنس نورخا

 عيدر افصةئم ىفوثو جرعلا كسانماىأ فيلات هلو ةليكتلا ى' هحييش

 اف ىسيقلا دهم نب دمحا باطخغلا وبا ىضاقلا انثدح هالا/ ةغس لوالا

 نيسح ىلع وبا ىضاقلا ان ىرهزلا ديحا نب ىلع ل وبا ىضاقلا

 سراوفلا ىبا فيرشلا ىلع تارق لاق انذا ىفدصلا دمحس نبا

 ورع نب دهيح“ ان ىسرنلا دهم نب ديحا رصن وبا انا ذادغبب ىبنيزلا
 اا ا لما انا ريثك نب لهس نب ىشوم اذ ئرتخبلا نبا

 معلص هللا لوسر ىهن لاق كلام نب سنا نع ٍبْيُهُص نب زيزعلا دبع
 0000 007 ىت جرخ و ىلع قال ىابس لجرلا رفع رعي نا
 . نب ركب ىبا نع هللا همحر باطغلا يبا انخيش نم ٌةرس ريغ هتعمس

 + فيرشلا سراوفلا ىبا نع هل زاجا ىبرعلا

1 

 نباب ىفورعملا نسحلا ودا يراصنالا ىلخ نب هللا دبع نب ىلع

 ناكو ةيدأ عم لقتنا ةيسنلب نككسو دلو اهبو ةدرملا لها نم ةمعنلا

 نسعلا ىبا نع ةرغص ف كلان» ذخا دقو 5.1 ةنس ىف اهيلا القيص

 ىذمرتلا عماج صضعب ىلع يا نم عيهسو ناحرس نب دابعو عيفش نبا

 ةبطرق لل هضوهن ىف : اهب هيقلو م٠ ةنس ىف ةيسرم نم هيلا بتك مث

 ما 0 الواتو ىراخحلا يختص شعب ةيلع خيض [© ةئس لوا ى
 ركذ أم ريغ هنم عمسب ملو مخحض رفس ىف ةدنع ناكو لاق ناويدلا

 ةلمكتلا ىف. 53 ةءامج نع ةبطرقب ذخاو هببيك نم ةلمج لوائتو

 نا دعب [[ ةنس ىف ايزاغ ةيسنلب ىلع همدقم ىبرعلا نبا نم عمسو

 بادالكو ةيبرعلاو نارقلا ارقاو ىسويلظبلا دهم ناب صخخاو هل زاجا



 7 0 نيا ا ا ب ين 2ث 1 يا ا ذي ايل 1
 0 الا اب نع ا د يو ديرلا دنا

 [ملا (861.52. 38 ي)

 وهو ىفوتو ةبطخلاو ةالصلا مث ىروشلا ةطخ ئلوو ثيدحلا عمساو

 (|]مجرتلا نارقلا ريسفت ى هفيلاتو 517 ةنس نضمر رهش ىر كلذ ىلوتي

 نس هناكم ىلع لدي امم ءاسنلا فنصمل (:)هحرشو نامظلا# ىرب

 وبا ان هيلع ىتارقب هيقفلا بودا نب دمحتم هللا دبع وبإ انثدح ملعلا

 ان ىفدصلا ىلع وبا ىضاقلا ان بيطخلا هللا دبع نب ىلع نسعلا

 يىمتسملا قعسا وبا ان ىوربلا رذ وبا ان ىجابلا ديلولا وبا ىضاقلا

 ان فسوي نب دج ان اولاق ةيومح نب دمحم وباو ىوتحالا مثيهلا وداو
 ىبغلا لاق لاق سنا نع ةداقق نع ةبعش ان مدا اذ ليعمسا نب د

 سانلاو ةدلود ةدلإو نم هيلإ بحأ نوكأ ىدحخ مكدحا نموي ال معلص

 * نيعمجأ

| 

 بتك ساف لدا نم نسحلا وبا ىتاوللا ىلع نب نيسعلا نب ىلع
 نب هللا دبع ىباو قاب نب رفعج ىبا نع هدلبب ةياور هلو ىلع وبا هيلا

 نسحعلا ىبباو ىنالوخلا هللا دبع ىبا نع ةيليبشابو امدرهغو ىطويرلا

 ارراثس اهيقف ناكو مهريغو نيربش نب هللا دبع ىباو رضخالا نبا

 نب رمع باظخلا وبا انثدح هال ةنس ىفوتو طورشلا دقع ىف امّدقم

 نسحلا وبا ان 3م ةنس ةدزعملا ةرهاقلا نم هباثتك ىف ىبلكلا نسح

 د لجبال نجلا, انا لاق ةركس نب. ىلع قنا هود نيسحعلا نب ىلع
 ركب ىبا ظفاعلا ةارقب باهولا دبع نب هللا قزز و» ىيبمسلا ده

 هياتك قر روصنم نب دهم نب(*) ىلع نسحلا ونا انثدحو ىقابلا دبع نبا

 ناعمالاب ةامس ط () رافسلا ةدع ىف ()



 ا ا
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 ني ملا 7 ىقابلا دبع نب لمد“ 0 ىبا نع اضدا ةرهاقلا نم

 نب نيسحعلا وبا انا لاق هللا قزر نع ىطولا نباب فرعيو ناملس

 اف رافصلا ديمحدم نب ليعامسا انا الاق دلخم نب نسحعلا وباو لضفلا

 نإ اللا ذيل نع جرعالا دييح نع ةفيلخن نب فلخ ان ةفرع نب: نسحلا
 ككإ ملص هللا لوسر ل لاق لاق دوفسم نب هللا دبع نع ثرعلا

 اذهو اًيوشم كيدي نيب رخيف هيهتشتف ةنجلا ىف ربطلا 2

 هلوق ىفذحو ةفرع نب نسعلا نع ةدغسم ىن. رازبلا هجرخا ثيدعلا
 0000| لذ هنارق امم اذهو كيدي نيب ايرهمي_سبف» لاقو ئل
 لاقو رواغم نبا ىنعي ركب ىببإ ىلع تارق) لوقد هتعيسو ىسوم نبا

 اذه هيلع ىرق ام دنع (لوقي ىلع ادا ىضاقلا تعمس ركب وبا اغل

 دق لجر نيرضاعلا ىف ناك ىميمتلا ىلع اذه انعمس ال ثيدحلا

 سمخلا ن ود هس نأ نشا ال ميشلا نم ةعيسيل اريغص هل ائيا رضخا

 ايوشم كيدي نيب رخف ارقي ىراقلا ىبصلا اذه عمس ام دنعف نيغس
 هعمسي مب هلاغتشاو هنهذ ةدوجو ةروصح نم انبجدعف ةصرق ىلع لاق

 #4 هس رغص ىلإ هب لكوي زبك لل جانا ىوشملا رهطلا نا ملع و

 مالا
 ' ليلا لونك با نباب ٠ فورعملا نسحلا وبا نمحرلا' دبع نب ىلع

 ىلا غادر ناسنلت ةرادو شكارمب ةعامجلا ىضاق ىاقلاو مهلا

 لوصا ىف رصتخم هلو ىنالوخلا هللا دبع ىباو ديلت ىبا ناو ىلع

 رخا ى_ ايد ناكو ىفصتسملا لوصا نم ىفشال ب ستقملاب ةامس هقفلا

 نم نيرمعملا دحا ودو تالا ةنس ىفوت ليقو ةثامسمخو نينامثلا رشع

 تثدحو هباتك ف رسحا نص رف باطخلا وبا انثدح ىلع ىبا ةاور
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 نيس وبأ ىضاقلا ان الاق 0 دبع نب ده هللا دبع فا مدافن 0

 احل ىسوم نب نييلس عهبرلا ىبا.ىلع تارقو نمحرلا دبغ:نب ىلع
 ىلع ىبا ىضاقلا نع امهالك هْنوُب نبا و» ىردبعلا دهم وبا انا لاق

 قزر نب دمحا نب دهن انا دادغبب ىبنيزلا سراؤفلا وبا انا ىفدصلا

 همساو روقعي ىبا نع نيفس اف ٍبرُح نب ىلع ان ىبحي نب ده انا
 توزغ لاقف دارجلا نع هلسن ىقوا ىبا ىنب هللا دبع ائيتا ىدبعلا دقاو

 ميححصي رو هو ريع باطخغلا ودأ انيس كد ر وفعد ل د
6 

 ديل لولا ىزاو هللا دبع ئدا هيخأو لاوكشب نب مسأ هلا ىبا نع ملسم

 نب كلملا دبع ن د قا دبع دهت ىباو عبصا نب ىسيع نب سحلا

 ا نب 5 دي ىلع نسحلا ىبا ةءامجلا ىضاقو هئود

 ظفامعلاو زيزعلا دبع ن هللا دبع ن: ناورم كلبا دبع ىبأو اذه نودج

 يبا رواشملا هيقفلاو ىسافلا ىتاوللا نيسعلا نب ىلع نسعلا ىبا

 ىلسلا رواغم ن 520 م بنئاكلاو ىايقلا ديحا وو د هللا دبع

 ىبا نع مهلك ىس سنلبلا نب رفعج ىدا بيطخغلا ذاتسالاو ىبطاشلا

 اضيا ثتدجو هلل ديجحلاو ميديمج تركذ دقو ىفدصلا ةركس نب ىلع

 نيروكذملا الوه نم هنوب نباو عيصا نباو هيخأو لاوكشب نبا :نع'ةب

 ركب ىباو ىقلاملا كلملا دبع نب يلا نسحلا ىببا ىبضاقلا نعو

 نامحد نب مساقلا دمتم ىباو ل نب حسا كاوباو رمكلا نا

 ذاتسالاو ىورألا ةريمع ند مساقلا ىببا نب ده هللا دبع ىبا بتاكلاو

 ىباو صللاب فورعملا ىليبشالل دْيَس نب سابعلا ىبا بناكلا

 مهرببشو ةعافر نب دلاخ دار ىسيقلا دقنر نيإ*) نيبسوب نياهيحلا ح00
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 ىببال اعامس ىرذعلا سابعلا وبا انا الاق ىدسالا رب ىبا نع ميلك

 دهجإ يبا نع ىزارلا سابعلا ىبا نع ارارم رحب ىبال ةارقو ىلع

 « ملسم نع نيفس نبأ نع ىدولجعلا

 نسو# ةميللا نم

3 

 فورعملا ىنسوم وبا ىنارهزلا ىدزالا ىسيع نب فسوي نب ىسيع

 ىلع وبا هيلا بتك اهيايظعو اهيالغ دحاو .ساف لها نم موجاملا نداب

 نم عامس ةبطرقب هلو [” ةنس ىف ةيناثلاو ه.[ ةنس ىن امهادحا نيترم
 مساقلا ىبا نع ةعايج انثدح مهريغو ده نب مزاخو نناسغلاو جرف نبا

 بجر ى ىثفوتو هيورد ناك ام لكب هيبا نع ىسيع نب ميحرلا دبع

 ركب ىبا ىضاقلا ةافو تناك ابنم رخالا عيبر ريش ىفو هزت“ ةئس

 + ةربق ابو اضيا ساف ةنيدمب ىبرعلا نبا
 مالح

 وبا ىرقملا ىمشاهلا فلخ نب جرف نب جونف نب ده نب ىسيع

 نكسو ةظسقرس لليع نوشتنم لها نم طبارُملا نباب نورعلا غيصالا
 عيسو ةربغو قارولا نب ديز ىببا نع تاارقلا ذخا اشن اهبو ةيسنلب

 فيلات هلو نوريخ نبأ ىاوع هنع ذخا اميفو ىلع ىبا نم يدع |

 ةداعس نب هللا دبع وبا هب ان شرحعلاو بيرقتلاب ةايس شرو ةارق ىف

 ىدحا ةئنس ىفوت لب ليقو هدإ ةنس بجر ىن ىفوتو هنع ةريغو رمعملا

 ىبا انبحاص ةدافاب داي نب رمع ىبا نب رفعج وبا انثدح اهلبق

 ىمشاببلا دهس نب ىسيع عبصالل ىبا نع نيحرلا دبع نب جاجسعلا
 ىضاقلا ىلع ىرق لاق هللا دبع ىبا هيخالو هيبالو هل زاجا اس ىف
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 اناو هإ١ ةئس ةدعقلا ىذ نم فصنلا ىف ةيسرمب ىفدصلا ىلع ىبا

 نورهخ نب نسعلا نب دمحا لضفلا وبا ليلجلا محشلا ان لام عمشا

 نب لضفلا ىبا نع روصخم نب نسحعلا وبا لل بتكو ىلع هنم ةارق

 ىلع ىرق لاق نوريخ نبا نع امهريغو ىطبلا نب ييدفلا باو را

 ركب وبا مكربخا عمسا اناو ناذاش نب دمحا نب نسحلا ىلع ىبا

 نب بعك نب روصنم نب ةرجش نب فلخ نب لماك ىنب ديحا
 دعس نب ميهاربا نب بوقعي ان ىفوعلا دعس نب دهن ان ىضاقلا ديزي

 يخا نبا اذ [.5 ةنس ىرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربا نبا

 ىبا| نع ندحزلا دبع نب :ةملس وبا ىتكدح لاك دمع نص اتصال ١
 ىف ىناريسف ماخلا ىف ىناءر نم معلص هللا لوسر لاق لاق ةرّيرُم

 وبا لاقف لاق 5 ناطيشلا لتثمتي ال ةظقيلا ف تاك ايئاك وا ةظقيلا

 لاق لا ىار دقف ىناءعر نم معلص هللا لوسر لاق ةداتق وبا لاق ةلس

 انخيش ناكف بوقعي نع ةيثيخ ىبا نع ملسم هجرخا نورهخ نبا
 م لس سا

 قيتع هيسا نم

 ماع

 لها نم ركب وبدا ىراصنالا ديما دع نب دمحا نب ده نب قيتع

 0 د يلع نا نم عيبس اهعماجت ةيطغلاو ةالصلا بحاصو ةيناد

 نبعش ىف هتياور هل زاجاو هللا ةبهل خوسخملاو يصادالاو ةفرع نب نسا

 زوفم نب رهاط نسحلا ىباو ىشقولا ديلولا*)ىبا نع ةياور هلو اع[ ةنس

 مهريغو ىناسغلا ىلع ىباو شورلا نب نسحلا ىباو ىرقملا دواد ىباو
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 م11. ةييورللا ب ا يعل ا سا علا

 داييق لاول 1 (1561. 74 )

 0 ل 5 3 لاقو لاوكشب نبا ةركذ اريثك اماع هطخا بنكو
 ٠ « هيلع ىنثاو رافصلا نب دايز ىنعي وريع

 مال

 ركب وبا ىضاقلا ىراسنالا دسا نب نمحرلا دبع نب دسأ نب قهتع

 ىنسرتلل ليايشلا ىلع ىبا نم عمس ةيسرمب اشذو هتشاغي لها نم

 ةبححصلا بداو هللا ةبهل عوسنماو مادا 5.9 ةئس لوالا عهبر --

 جرف نباو زايبلا نبا نع تاارقلا ذخا دق ناكو كلذ ريغو ىهسلل

 ققحتنو ىارلا لعد عربف رفعج ىبا نب ده ىباب هقفتو ىسانكلا

 مث دوسا نب ركب ىبا لبق نم ةبطاش اضق ىلوو لياسملا ظفحب

 اضق ةدلقو ىروشلا ةطخ ةيناغ نب ايركز وبا ةالوف هفرصب. فرص

 ايدقتم ناكو رْثُك ةريزج اسق هدازو اهعماجب ةبطخلاو ةيناث ةبطاش

 ظع» اذخا 27 اك 6 كلذ ىف عومج» هلو طورشلا دقع ىف

 هربخ رثكا هنعو همال نيفس نب ده ىبا دج وهو رعشلا ضرق نس

 بويا نب جاجمحلا ىبا نع تثدحو همه ةنس ةبطاشب ىفوق لاقو

 ركب وبا ىدشنا لاق ىس انكيل :كيلا نمحرلا دبع نب دهن هللا دبع ىبا نع

 مصاع نيسعلا وبإ ىندشنا لاق ىلع وبا ىندشنا لاق دسا نسا ىنعي

 هسفنل فاوطلا ىف ىمصاعلا نسحعلا نبا

 امركم ةكمب ةاغيار لازغ ىبغم ىلع يجسكلاو ىضيغ مرو

 امر ذا بذعملا بلقلا ةبح ىمر امئاو راهجلاب ىبعسي وهو ىمر
 امهنأو اقل وجَرا ال تدجتناو ىؤللا جرشلمب انقرفت املو

 اسد ىثربع نم املا راصف نيعم ةوامو كارالل ىداو ىلع ثيكب

 هلاق ام قف ةرهج حافلا سامو اؤبع ايديذا : ناكل“ لاق
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 ىسوم نب عمبرلا وبا اهدنا تايبالا هذهو ثلق انل ركب وبا ىضاقلا .

 ضايع نب لضفلا ىبا ىصاقلا نع. مكح نب رفعج ىبا نع ةرم ريغ
 ىءافرلا دلاخ وبا ىل اهبتكو نوقرز نب هللا دبعوبا اهاندشناو لاق

 ىلع وبا ىضاقلا اندشنا لاق ىضاقلا ضايع اندشنإ اعم الاق هط+د

 انكيش اندقنا لاق ه.8 ةنس نم رخآلا عيبر ى ةيسرمب ةراد ىن هظفلب

 اهركذو عمم ةنس ةجمحلا ىذ ىن دادغبب هسفنل ىمصاعلا نيسعلا وبا

 ناكم ىمحللا جرعنمب لاقو رادخلا :ىلع. بلقلا ةريج لاق هنا الك

 سابعلا وبا انبداص اند4ناو ةقارق :طخاو دايع نب ريع وبا:لاق ىوللا

 ىوحنلا ذاتسالل ىندشنا لاق اهب ىسلبلا قحسإ نب دهم نب لضفلا

 انهو ةغطقلا هذهل اليبذك نديب ةسفنل ةيشنلبب ةَصلُخب نيرللا 03
 ام مهنيب ثا امد تكسف اهعسدب مشن كا ىنيع تدهاعو

 املا نمضا م ٌعمدلا ثنمص تلاقف اذكاها اردغ نيع اي اهل تلقف

 نيعلا فرح ىر دارفألا

 ثا

 رقتساو ةطسقرس لها نم ىسيقلا بيرع نب نمحرلا دبع نب: بيرع

 دقو بيرع نب دم دهلولا ودا هنباو وه ىلع ىبا نع ىور ةيسريهب

 ةنس ىف رهاط نب نمحرلا دبع وبا سيئرلا امهل زاجاو ةركذ مدقنذ

 عس لقيم نب ديلولا ىبا نس عمس اس عيمج ةيسنلبب كاذذا ودو ةءه

 نسح بدالكو ةيبرعلا لها نم بيرع ناكو ةتياور نم هل زاجا(*) اس

 « هإ[ ةنس ىفوثو ةقارولا

 ملال

 ةبطرق لها ن* ركب وبا ىرئاغيلا ن0 دمحأ نب ده نب. نوع



 فر (761. 747.

 نبال ةيبا نع ةياور هلو هط+» كلذ ىلع تفقوو ىلءوبا هيلا بتك

 نبا لاق مهريغو ثيغم نباو رحب ىباو باتع نباو _يناسغلاو جرف

 كتناكو مهدنع انبحهصو انخويش سس ةءايج نع انعم ذخا لاوكشب

 دبشو) هإه ةذس طسو ىفوتو مداد عامسو ةياورو ثيدحلاب ةيانع هل

 « (هتز انج

 مسالا

 ىنكاس نم ىملاسلا ورع وبا ىمخالا ىسيع نب ىلع نب نامثع

 ةالصلا ىلوو هفلا اس ىرقملا دواد وبا هل زاجإو ىلع ابا عمس ةيسرس

 * نارقلا ارقاو هعضومب ماكحالاو

 رف

 دهم نب ضايع نب ىسوم نب ورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع
 ظفاحلا ثدحتلا ىضاقلا لضفلا وبا ىبصعيلا ضايع نب ىسوم نبإ

 ةئيدم لل اهنس اولقتنا مث هطسشب ةمحب ميدقلا ىف ةدادجا ٌرقتسا لفاحلا

 لحرو مهضعبب هقفتو ا نم عمسو وه دلو اهبو ةتبس كل مث ساف

 دبع ىباو جارس نب نيسعلا ىبا نع ةبطرقب ذخاف سادنالا لا

 ىباو باتع نباو دشر نباو ساخنلا نب مساقلا ىباو نيِدْمُح نب هللا
 مهردغو ثيغم نباو جاحلا نباو ىقب نب مساقلا ىباو داوعلا نباو رمد

 لبق ىلع وباو 8.8 ةدس رفص ةرغ ىف اهمدقف ةيسرم كلم اه لكرو

 دجوو ىفعي نأ ريغ نم ءاضقلا ةطخ هذبنغل ىفختسا دف ماياب كلذ

 ل اباتك ادنإا نم منمو مصعب ثاققب تدفن دق ديلا نيلارلا
 ثكمف مهضعب صترتو مهتطاوم ل عوجرلا نإ مهرثكا ذخاف همثي

 هئوكب نظلا ىوس ربخ ىلع هل عقي ال لوالا عيبر رهشو رفص ةيقب ره
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 ةصاخ دي ىلع نكما ام اهنم بتكو هلوصاب كلذ انثا لباقو كلاخه

 ههفاش دقلو ةرماب الث نكي مل كلذ ى هفرصت نا كشي الو هلها نم

 عضوم 0 لحرتلاب ةرعش ال هبيغت لاط ول نأ ةانعم أمب هجورخ دعب

 هيلا هلوصاب هلوصو ىف ذخايل هيلع ٌرايتخال عقي امم هب هنوكحل هبوي ال

 هضرغ عغلبي ىتح هليصعتت ىلع صرح#و هعامس ىف بغري ام دجيف
 ىلع ةركشف هتلحر ليطعتو هتبغر قافخا نم هسفن ىف ناك ايل
 قلتختلاو فلتوملاو ملسمو ىراخبإلل ناحيعصلا ةيلع عيس اممو كلذ

 بداو ئجابلل ةراغالو ىعاضقلل باهشلاو ىبنغلا ديعل ةبسنلا هبتشمو

 سراوفلا ىبا ىلاوعو ىدغ نبال ىراخبلا خويشو ىملسلل ةبحصلا

 جينانلاو مين ىبال نيملعتملا ةضايرو ىذمرتلا عماج ارقو ىبفيزلا
 عبتتلاو ملسمو ىراخبلا ىلع تاكاردبيسالو هللا ةببل خوسنملاو

 قاجيشللو مهعن ىبال ائيدح نيعبرالو ىنطقرادلل امهيثالثو تاساذلالو

 باتك نم ىلع ىبا لصا ىدنعو كلذ ريغو ىنغلا دبعل مكاتملا ماهوأو
 زاجاو ةصاخ ةضراعملاب ضايع طخ هيفو ىفطقرادلل فلتخالاو ىفاتوملا

 نوبراقي ضايع عويشو ةريثك دياوف هنع بتكو هئاياور عهمج هل

 نب ركب اباو ديلت ىبا نب نارمع ابا ةتبسب مهمالعا نم ىقلو ةيالا

 وباو هللا دبع نب صيلخو ناسغلا ىلع وبا هل زاجاو ىبرعلا نباو ةيطع

 هل زاجاو ىقل نمسو قارولا نب ديز وباو ديسلا نباو لاثخم نب ديز

 ىسيع نب عيصالا(*)وباو فيرط ىنب ديلولا وباو ىنالوخلا هللا دبع وبا

 رصن وبا قرشملا نم هيلا بتكو مهرهغو ىني رتخشلا رعبلا ىبا نبا

 رهاط وباو فرشملا نب ىنسحلا وباو ىشوطرطلا ركب وداو ىدنواهغلا

 الو راش كردي ال ناكو ةيدبلا نم ىرزاملا هللا دبع وباو ىفلسلا



 1 ملعلا 0 ل راتزلا ديو كيدمبلا ةمادسب ةباغلا ىف هان هل
 ١ عالطصا لل ديناعس مهف ىف لباكلا فرصتلاو هيف نتفتلا نسح
 ' ةغللا ىف هتكراشسمو هقفلا يف هتراهسو رشنلاو مظنلاب هققحمتو بادالاب

 ةفرعملا عوبلبو قفال رخدفمو رصعلا لامج ناكف ةلمجلابو ةيبرعلاو

 بسح سلدنالا نع الضف برغملا تالاجر تدع اذاو ةدافالا ندعمو

 لامعتسا رثكو اهب [وعفتئاو سائلا اهبتك ةديفم فيلاوت هلو اردص مهي

 نورعملا وريع وبا ناك اهنم راونال قراشس ىنو اهل ةفياط لك

 حالصلا نباب

 برغلاب قراشلا نوك بجمع اذو ةتبسب تنست رانا قراشس

 هماقم لطي ملف ةطانرغ اق لا  لقن مث ةليوط ةدم هدلب اضق ىبوو

 ىثوت اهيفو شسكحارم كلن صخشا اهنمو ةيفاثا .ةدبمم لاح ديعأو اهب

 نفدو ”هعاع ةنس ةرخال' ىدامج نم عباسلا ةعمجلا موب هنطو نع ابرغم

 ةرعش ضو مال ةنس نابعش ىصتخم ةدلومو ةنيدملا لخاد ناليا بابب

 دبع وبا ىضاقلا اندشنا لاق 0 8 عيبرلا وبا ظفاحلا هاندشنإ ام

 الاجتترا هسفنل ضايع لضفلا وبا يضاقلا اندشنا لاق نوقرز نب هللا

 ةعمس نم انياححصا نم كلذي : نربخا دشني

 هترضخ رعشلا للختي عرز آد راظف دقو

 حايرلا ماسا تلو دقو ىكحتت هثاماخو عززلا لل رظنا

 حارج اهيف نامعنلا قياقش ةسورقس ارضخ ةتبتك

 لا ىبا 0 نع ةرمج ىبا هل 00 ودا 0 انثدح

 لاق هم هتعمس ثددح 2 وهو لاوكشب نب ا 0 انإ

 ىبصحعيلا ضايع نب ىسوم نب ض ئايع لضفلا و بأ ىضاقلا (هيقفلا) انا



 نب نيسح ىلع وبا ىصضاقلا انإ لاق ةمرم ع ثثيدح لوا وهو هظفلي

 نب ديح» هللا دبع وبا ان لاق هنم هتعيس ثيددح لوا وجو ظفاحلا ده

 لاق لسلسلا هب دصق هنم هتعيس ثيدح لوا وهو ىديمحلا رصن ىببا

 ىرميصلا دمحا نب روصنم نب نامعتلا نب روصغم مساقلا وبا ىنثدح

 ىلعُي وبا ان لاق هنم هتعيس ثيدح لوا وهو طاطسفلاب هباتك نم الما

 هتعمس ثيدح لوا وهو روباسهنب ىبلبملا ده نب زيزعلا دبع نب ةزمح

 ةئعيس كييدح لوا وهو مكعلا نب رشب ىنب 'نمحرلا دبع ان لاق ْهِئِط

 ورمع نع نيفس نم هتعمس ُتيدح لوا وهو ةنييع نب نيفس ان لاق هنم

 هللا دبعل ىلوم 0 ىبا نع هلم ةتاعمس كييدح لوا وهو راغيد نبا

 نب وريع نب هللا دبع نع ةنم هفعيس ٍتيدح لواوهو ىصاعلا نب قرم و

 ([) نم مكيحرب ضرالل لدا اويحرا سحرلا مهيخرإ نويحارلا لاق ىصاعلا

 ةاورو هخويش مجيعم ىف ثيدحلا اذه لاوكشب نبا ىور اذكه اهيسلا ف
 رافصلا نب دايز وريع ىباو ضايع لضفلا ىبا ىضاقلا(*] نع هتالساسم ىف.

 قيرطلا اذه نم ثيدحلا اذه ائياور اذكه لاقو ىلع ىبا نع اعبيج

 اعوفرم اضيا ةانيور دقو لاق هعفري مل هلوق وريع نب هللا دبع ىلع افوقوم

 ةارق ىرفاعملا هللا دبع نب ده ركب وبا مامالا انثدحدف معاص ىبخلا ىلا

 دبع رداط وبا ان دادغبب بودا نب ىلع نسحلا وبا ان لاق هيلع ىنم
 نب رشب أن نسحلا .نب دمحأ نب دمحم ىلع وبا ان دهم ىب راقغلا 1

 ودا ىزربخا وريع ان نيفس ان ريبزلا ند هللا دبع ىدهمدلا ان وسع

 لاق لوقي ورمع نب هللا دبع عمس هنا ورمع نب هللا دبع ىلوم سوباق

 لها هطخ فر ()
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 هيف 08 2 هققو رثواو هقح 101 نس ىنفاكنو 0 اذه

 كل م ةكينسو 1 كلذ نم ٍِ 2- ةلصتملا هقرط عمجو
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 ”(دهت وبا ىبحانص هيف لاقو الطلا نبا طخ# اذك راصحلا نباب فرعي)

 اعيمج هنم اعيسف ءالطلا نب نيسحلا ىبا ةبحعص ىلع ىبا كل لحر

 ه«() هنع ذخا دقو ةدلب ةخيشم نم ةريغ نع ةياور هلو هإ[ نس ىف ةيسرمب
 مما

 ىراصنالا مكح نب ىجرم نب فلخ نب رشاع نب ده نب رشاع

 ةيسرمب ىلع ىبا نم عمس ةبطاش نكسو هتْشاني لها نم دمح# ودا

 2 هنع ثدحو ضايع ىضاقلا ةارقب ميعن ىبال نيبعتملا ةضاير

 ىبا نباو ده هيدا نع ةياور هلو كلذ ريغو ىذمرتلا عماجو ىراخجلا

 بجاو نب نسعلا ىباو بيبح نب رماع ىباو ردحهج نباو ديلت

 ةيبتعلاو اهنم اسلجم ال ةنودملا هيلع ارقو رفعج ىبا نب ده ىباب هقفتو

 ىف الطلا نبا عم ىلع ىبا ىلع اذه ناريع عامس ىلع تعقو (1)
 , ىلع وبا هفصوو ىلع ىبا طخ دارط ىبنيزلا ىلاوعل روكذملا ريراقلا

 غب

/ 

0 : 
١ 

 اخ



 موو 1
 نو مهنم ةعامج هل زاجإو مهنع ذخاو ةلجلا اهخئاشم ةبط رع 5 ١

 ةيسرم اضق دلق م ةيسنلبب ىروشلا ةطخ ىلوو ةيواعم نب نيزر نسحلا ْ

 ى ةلودلا ١ ضارقنا لل وللذ ىلع ريتساو هتهازف :ترهعلو مكردس كل كاف

 سردف .ةيطاش ٌلزدو .اليمج“افرص :نوراصق هنا ةئبث نخأ ىف ل١

 ثيدحلا كلذ عم عمسأو لئاسيلل هئامز لها 1 ناكو هقفلا اهب

 عماجلاب مجرتملا هباتك ةفودملا حرش ىف فلاو نيهتفملا سار ناك وهو
 تاداهفلا بابك شعب لا هنم غل طيشنلا بلاطلا ةيغبو طهسبلا

 انثدح نينامثلا ىلع ىين دقو هاا ةنس ى كلذو هلايكا لبق ىفوقو

 ىبا ىضاقلا نع هيلع ةارق بجاو نب دمع“ ند دمحا باطخغلا وبا

 ةداعس نب زيزعلا دبع نب ده هللا دبع وبا انثدحو ةراجا رشاع نب ده 1

 كرابملاو نوريخ نبا نع ةركس نب ىلع وبا اف لاق ةارق هنع ةزاجا

 أف ةبعش ند ىلع وبا ان رفعج ند ىلعي وبا انا الاف رابجلا دبع نبأ

 نع ةبعش انا دواد ودأ ف ىناليغ نب دوو ا ىذسوتلا ان بوب” نبا

 ةداتق ىبا نب(*)دلا دبع تحبس لاق بقؤو نب هللا دبع ند نامثع

 ىبنلا لاقف هيلع ىلصيل لجرب ىتا معلص ىهخلا نأ ههبا نع تيت

 0 لء وه ةدانق ودا لاق انيد هيلع ن اف مكيحاص ىل كَ اولص ملص

 يلع لس 2 0 افولاي معلص هللا ليشر

 بابلا اذه قب ىنكلا نو

 ردلر

 بدود اهب ناكو هيك نكسو رش ةرد زج ىريزجلا سابعلا 1

 ىلع ىئبا نم عيس بئاكلا ةيسرغ نب رساع ىبا نب دمحا رفعج ابا

 نب سابعلا ىباو ىرقملا دواد ىبا عم يعن ىبال نييلعتملا ةضاير
 ب دوا> ىببا ط++ هئارق عوإ ةنس ف كلذو أمهريغو ىسيع
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 ىلع هبا ىلع عمس ةيسرم لها نس بيذالل ٍبيْيُص نب العلا وبا
 هال ةقيل ىو نوعلعف نب ركب ىبا ةارقب

 , 00 < ” للغو

 نإ نب ركب .ابا بطاخب هلو ةريغو ماصع نب ةيما ابا ىضافلا حدتساو هب

 1 ةريصُفلا

 فرحا كاهن نم الوطو كاضر بلاطب اًربف ىمسر ىلع ٌثبتك

 ١ ىتضدلا بيرغلا لمح اهلمحاو ةغالب دينحلا دبع اهب ىهابا
 دار

 1 نمتوملا نب دمحا رفعج ىببا هللاو» نيغتسملا نب رماع وبا

 7 دمحا رفعج ىبا هللاب ردنقملا نب فسون رماع ابا اضيا انخكبو

  ىظسقرسلا ىماذجلا دود نب ده نب نميلس بويا ىباأ هللا نيعتسملا

 كولم انبا نم وهو هبححصو اريثك ىلع ىببأ نم 0 نيترازولا وذ

 "نق رف] نبا سابعلا وبا ركذو هنلاورو ملعلا عايسب ىنتعاو ةطسقرس ةدلن

 ىفدصلا نع ثدح هناو ىناسغلا ىلع ىببا نع ىوري هنا هطخ» هتارقو

 طخ هقارقو هل هعانس ىلح تفقو دقو ىبنطقزادلل ىلتتخلاو فلتولاب
 « عاب ايدلا ىنب ديلولا ىبا

 ةلمكتلا ىف ىانثاو لجر ةيام هيف نم ةدءعو نيعلا فرح 00

 ٠ ,نيغلا فرح ىف سيلو نوديزي وأ نوسمخو ىيبن مهم

 : ثمملع اس ىن دحا ةاورلا الود نم

 افلا نفرح

 م

 ١ عامس هل رصن وبا بناكاا ىسبقلا هللا ديبع نب ده نب ينفلا



 ” يا ممم

 م ندعم

 ىذب هيف هططخو هإ" ةئس هفيلات نم راصتنالا باتك يللا د

 هل ةراجا هظخ# تارقو ىبرعلا نب ركب وبا هططخ كلذكو) نيترارولا

 تاياكعب جارس ن: نيسحلا ىببا نع ثدحم() (لوصالا بتك صعب ىلع 11 ١

 سفتالا ِسْمْطُم باتك دفيلات نمو اغيلب السرم بادال ىلع امياق ناكو ٠
 ةيارو نابعال نساحم ىف نايقعلا ديالق باتكو سقانلا حرسمو '
 هللا دبع وبإ هنع ىور هلياسر ىبف عويجم هلو نساحلا ةياغو نساإلا '

 هنع ىورو ةرابخاو ةرداون نم اريثك عمسو هفيلاوت عميج نوقرز نبا ١
 ةيدوحت ,نسحلا ىبا دافشأللو ىشكرالا ده نب ىبحي ركب ودا اضدا 5

 نكي ىملو ةرابخاو هفيلاوت عيمجل هيبا اعدتساب دنم ةزاجا ىبحي نبا ٠١
 ةرضح نم ثيبل ىقُدْنْقِب احيبذ فوتو هقتابثا نه ىلوا هثذحو اًيضرُم ١"

 تارق هزه ةنس نم رطفلا ديع ةليل ابهنم نيفابدلا بابب نفدو شكارم
 دحالا ةليل ىفو اهدعب(*)[9 ةنس ىفوت لهقو هب قثوي نم طخ» كلذ

 ىاقلا ىرح :
 اذن

 اهب عامس هل ةدرملا لهأ نم ىرقيلا قيشر نب هللإ دبع نب مسأق

 هفرعأ الو ناوللا نب نسحلا ىبا طخ» هتارق ه.4 ةنس ىف ىلع ىبا نم. ١١
 3 اذد» ريغب 02 1

 بالجلا نبا طخ نم ةةرط#.()
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 عماج ىلع ىبا نع ذخا ةبطرق لها نم ىمرصعلا نب مساقلا وبا

 ديهشلا ةوباو هضعب جالا نب مساقلا وبا عيس هتارقبو ةيسريب ىذمرتلا

 دقو ةهابخلا ميدق هتيبو بدالكو ملعلا لها نم ناكو كلذك هللا دبع وبا

 . ٍ ي هنع ذخإ

 نيسلا ىرح

 ماا

 ' ؟ للاب رصتفسلا مكحلا نب ماقه هلاب ديلا ىلوم حاحمب نب نييلس

 نبا هللإ دبع رهمالا ىبا ديح»م نبأ هللا نيدل رصانلا نمحرلا دبع نبا

 ىضيرلا مكحلا ريمالل نبا طسوال وهو نيحرلا دبع ريمالل نبا دج ريمال
 اللا لجاتلا وهو نمحرلا دبع ريسالل نبا ىضرلا ماشه ريسال نبا

 هلو ىرقما ورمع ىبا ىف سانلا تبثا ناك دهازلا ىرقملا دوادوبا

 ,نسابعلا ىباو ىجابلا ديلولا ىباو ربلا دبع نب رمح ىبا نم عابس
 ةياورو فاحج نب نرطظلما ىباو ىددقرمسلا 0 ىباو ىرذعلا

 نب هللا دبع ىباو بهوم نب ركاش ىباو ىشقولا ديلولا ىبا نع

 .  نيملعتملا ةصاير ىلع ىبا نم ةيئادب هلزنمب عمس مهريغو اللا بزح

 نم ةعامج هعم اهعمسو قرشملا نس همودق رثا 29[ ةنس ىف. ميعت ىبال

 ةزاجا ىلع ىبالو عومجلا اذه باوبا ف مهوامسا تقرفت دق ةذيمالت

 داع نبا عمج دقو ايتدئف هتلحر لبق هنع هفيلاوت ضعبل ةداورو هنس

0 
57 ٠. 
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 نعمات دب يمس ل ياخ اى ع

 تو نم دمي 2

 0 "نمر ت6 ب جرا 5

 ىهو ةيسنلبد ىفوتو هنع هب تثدح هبقانمو دوا» ىبا رابخا يف ازج

 يب 69“ ةنس نأضمر ى ةراد تناك

09 

 نم اهب عيس ةيرملا لها نس عيبرلا وبا ىئابسلا مْرُح نب نميلس

 ى لزن هياعو ىناسغلا ىلع ىبا نم ريثك عايس اضدا هلو ىلع ىبا

 مساقلا وباو وهو هغم سانلا عيس ةراد ىفو ةناجب ةمحب افشتسالل همودق

 « ع9 ةخس كلذو هنع ذخا ام رثكال نيثراقلا اعييج اناك درو نبا

0 

 وبإ ةدلب ةيناد ىضاق ىردبعلا ديعس نب دهن ّق ديعس نب نميلس

 ىف ىلع ىببأ نم عمس نيشلاو مهجلا 0 ىشنوللاب ىورعملا عيبرلا

 مساقلا ب نط كلذ لبق هعيس دق ناكو ىراخبلا 7-2 ه.9 ةئس

 ةانثدح 88 ةنس ىف قياثولا بحاص نوحتف نب نميلس نب فلخ

 الدع ةقث ناكو ىرقملا دوا> ىباو هيبا نع ةياور هلو ىجابلا نع هب

 فرصو م: ةنس ى ةدلب اضق ىلوو دايع نبا كلذ ىكح هيف ةلفغ ىلع

 دهت وبا هيلع ارق ام ىلع ىبا نع هتياور نمو هع5 ةئس ىفوقو م٠ ةئس

 دمحم نب دمحا(*)باطخلا وبإ هب انثدحو عسي وكو ةيس رم ىطاشرلا

 ىبا نب دمحا نب نمحرلا دبع ركب وبا أن لاق هيلع اعامس ىضاقلا

 لاّبحلاا قحسإ ىبا نع هيلع ىتارقب ىفدصلا ىلءوبا اف هيلع ةارق ىلهل
 ىراخبلا ايرخز ىبأ نع اعامس نفرشملا نب نسحلا ىبأ نعو انذا

 نع ةرمج ىبا نبا ىلا بتكو ديعس نب ىنغلا دبع نع اههالك ةارق

 ميهاربا نب ىلع ىنثدح لاق ىنغلا دبع نع ىرمنلا رمع ىبا نع هببا

 ان ىيحتيجلا ةيوعم ىنب هللا دبع ان دييحلا دبع نب ىلع اف ءالعلا نبأ
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 0 نع ىسززتلا هلا ديبع نب دج نع ةدلك نب شاخشمتلا نب بانج
 0١ 17 نب لباَجا نع حابز ىفا نب اطع نع ىنادمهلا قحشا ىنا
 اهواصق لحي ةجاح ى تبسلا مي ادغ نس ملص هللا لوسر لاق لاق
 . شاخفعلا نب بانج لاق اذك ىنغلا دبع لاق نماض اهبحاصل اناف

 نب بانج نع ثيدحلا اذه ىف باوصلاو ىسزرعلا نع ةدلك نبا
 « ةدلك يا نع شاخشخلا

3 1 

 عيبرلا وبا ىردبعلا نامثع نب دمحا نب نمحرلا دبع نب نميلس

 ىلع ىبا نع ىور ةيسنلب لع ةنايّرُب لل ةبسن([)ىنائربلاب ىورعملا

 ىالكلا عيبرلا ىبا انخيش دنع ناك هطخبو ىذمرتلا عماج هنع بتكو

 ةجحدح نم ةمودق دعب مليمسب سيجتم اضيا هنع بتكو ىلا راص مث

 ابا ىقل دق اهيف ج ىتلا هتلحر ى. ناكو هإع ةنس رفص ى هيلع ةارقو

 ىبال ثيدحلا بيرغ هنم عمسو ىمرسحلا نب روصنم نب هللا دبع

 مث بطلاب اهيف شيعتو ةبطرق كل لقتنا مث ةيسنلب كل لفقو ديبع
 نإ كل اهغباجب بطخو ةيسرم لامعا نم شلاب كلذ دعب رقتسا
 دايع نب رمع وبا هنع ىور نيعبسلا علب دقو ه0. ةنس رفص ىف ىفوت

 « ةلوانملا وا عامسلاب هدنع ٌةياورلا امنا ةزاجالل ىري ال ناك لاقو

 رضا

 عيدرلا وبا ةيليبشا لها نس ىومالت دسا نب زيزعلا دبع نب نميلس

 ىنلسلاو ىزارلا نم اهيف عيس ةلحر دل تناك ةولول نباب فورعملا

 دج ا يول اي

 ىنايربلا ()
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 اا 5 ديول 07 1 307 ف شب
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 هي 0 (ل612 مص سلا

 7“ فدسلا نع نا لم ةياور دل نا دج نب يدق داتسإل ه0 انمردت

 + هنع ىوري نمم ٌتِلع ام ى ةريغ الو ريخ نبا كلذ ركذي ملو
 ديعس اةمسأ نم

 او

 بيطلا وبا ىرقملا ىراصنال رمع نب نمحرلا دبع نب من نب ديعنس

 ىلع ىبا نم عامس هل بويإ ةعلق لها نم باّيطلا نباب ىورعملا
 دواد ىبا نع تاارقلا ذحاو رازبلا دنسم كلذ نمو بانك ناس ريغ# ىف

  ةعامج نم اهب عييسو ةبطرقب ساخنلا نباو زايبلا نباو شورلا نباو

 هيقيرط نس ىئاسكلا ةارق هنع ذخا ىسانكملا هللا دبع وبإ هنع ىور

 ةرشع تس وا ةرشع سمخ ةنس ىفوتو ورمع ىبال ربيتلا باتكو
 + ةئامسمخو

 مور 1

 رماع ابا كم ةوبأو نامثع وبا ىوخللا ديعس نب  ىبك# نب ديعس

 نم عمس ةهيبنلا اهتاتوتيب ىفو ةقرول لها نس ريغتشي ىنبد نوفرعي

 فلتخا# او فلتوملاو رازبلا دنسم كلذ نمو اريثك ةوخاو وه ىلع ىبا

 ثيدحو ميعن ىبال ةضايرلاو ةبسنلا هبعشسو ىنغلا دبعلو ىنطقرادلل

 ىوس نوريخ نبا ىلاوعو سراوفلا ىبا نبا ىلاماو ةفرع نب نسعلا
 ع اوددح مهملعا الو هيلع ق) مل 0

 دارفالا

0 

 نيسحلا وبا جارس ىب هللا دبع نب جارس نب كلملا دبع نب(*جاَرِس
 نايعالا اهيامعو ءاهعلا اهئايعا ردصو ناببلا ل ةمئاخ ةبطرق لها نس

: 4 
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 هيلع ارقو ةنس نيعبرا نم اوححدن همزال ناورم ىبا هيبا نع ةذخا رثكا
 1 00 هدوئيس باتك

 بميرغلاو بدالت بنك دييقت ىف هيدا دعب هتقو ى ةلحرلا تناك

 ذحا دقو الل سلدنالاب روبشم لقو هيوبيس باتك سردو حورشلاو

 ظفاحلإ ةريخ نب ديلولا وبأ لاق ةلم ةعمس ىش هيدأ نم هثاف نمو ةخع

 احاجو اللام مهعسوأو ةنايصو ص ةرصع لهإ ليمكا نم نيسحأ بأ ن

 ابسور نم نيسيخلاو نيعبرالا ن عامسلل ههلا عمتجب ةباهم مهرثكاو

 ركب 0 لاصتف+لا في نب د هللا دبع 0 باتحلا ةردمو نيمثللا

 ٠011| لاثلا ناكو اهرابخإو اهنافلو اتاياكو برعلا راعشا

 هلوق نمف ضيرقلا نم
 ارفك وا ناسحالا ركش لما نم اهعقومب لفحدت ال عيافصلا ثب

 ارج وا ناك اب رت ميايغلا هنم تبكسن| ام ثيح ىلا سيل ثيغلاف

 ةرس ريغ هللا همحر عيبرلا وبا ظفاحلا انخدش ايهيندشنا ناتيبلا ناذهو

 لاق ديمح نب هللا دبع وبا انهخيش اندثنا لاق هطخ س ايبتبتكو

 ريزولا اندعنا لاق شربل نب مساقلا وبا ىوحنلا ذاتسالل اندشنا
 نبا ىنعي دضتعملا ى د ضعب بطاخ# هسفنل هسفنل جارس ىنب نيسحعلا ونا

 ةمسأو نومايلاب 0 ةبطرف ىلاو هبسحاو انخيش طغه اذك دابع

 دهن ديتعملا انبا امهو دابع ةمساو ورمع ابا ةلودلا جارس ةأخا وا مىتفلا



 ممول (1761. 77. 78 م)

 دي“ نب ديزي دلاخ ىبا طخ# اذه دعب تدجو مث دابع دصتعلا نبا

 ذدشنا لاق ناوللا نب نسحلا وبا ثدحملا هيقفلا اندشنا ةءافر نبا

 دقو ايمهركذو ديتعيلا بمطاخب ةهسفنل جارس نب نب نيسحلا وبا ردزولا

 ظفاحلا نع هيلع ةارق دهم نب دمحا باطغلا ىبا ىضاقلا نع ايهتيور

 انيحاص رمع نب فلخ مساقلا وبا اندشنا لاق لاوكشب نب مساقلا ىبا

 لاق هنا الل مدقت ايك امهصنو هسفنل جارس نب نينصلا ردا اندعنا لك

 تعيسف ه.9 ةئس هيلا تلدحر ضايع نب لضفلا وبا لاقو ٌتّبكسنا ايهنا

 بيرغلاو مساقل ليالدلا تارقو ىباطُتلل ثيدحلا بيرغ هيلع

 نيبيرغلاو هل لاثمالو ةريخ نبا هعمس ةارقلا ةذهبو دهبع ىبال ىّئصلا

 هل ذخا نا ةيسرس لل ةبطرق س.هنع ىتلحر دنع ىنفلكو لاق ىورهلل

 ىورهلل نيبيرغلاو ىذسرتلا عماجل هايا هتزاجاب ىفدصلا ىلع ىبا طخ
 ىل لاق ايهداتسام :ىيسقافيسلا ومع ىبإ نع.ةمبا نع ةتيارر ىقل اهيناو
 هنا رهاظلاو لجرلا اذه دانسا امهيف ىدنع نوكي نا ديرا ىنكالو

 تيبلبلا نيسحلا "وبا ةافو. تناكو هيلع نمكي مل ناو كلذب هطخ ذخا

 « ه.8 ةنس ةرخالا ىدايج نس نيقب

3 

 نباب ىفورعلا ريخلا وبا ىفدصلا نمحرلا دبع نب ميهاربا نب ملاسإ*)

 3 3 لاك هنع رثكاو ىلع ىبا نس عمس ةطسقرس لها نم ٌشلاكرُخ

 نب دهم ىبا نع ةياور هلو ىارلا لياسمو ثيدحال هسلجم نيسزالملا

 سح.: ناكر قياثولاو دقفلاب عب ىارولا ىب ديز باي لسا
 رصم رايدب ىفوثو قرشثملا دل لحر م ساف ةديدم نطوتساو طخلا

 وبا هيلع ارق اس ىلع ىبا نع هتياور سو شهبح نبا نع ةربخ ضعب



 م4 (761. 78 .)

 الا رمل سداس اعبر الك موي ةداعس ىب هللا دبع

 ىبا نع ةارق ىليل ىبا نبا نع هيلع ىثارقب ىضاقلا باطخلا وبا

 لاق 0.9 ةنس لاوش نس نيرشعلاو ىناثلا سييغلا م اعامس ىلع

 ىبا نب رتفلا وبا انا هيلع ىغغم ةارق ىالعلا ديف نب مساقلا وبا ان

 نب دمحا ان دالخ نب نسوي نب دمحا ركب وبا انا الما سراوفلا

 ثميللا ىنثدح رْيكُب نب هللا دبع نب ىبحي ان ناحلم نب ميهاربا

 ةشياع نا ريبزلا نب ةورع ىنربخا لاق هنا بابش نبا نع لهقع نع

 ةدعقم ىرد ىنح ثومد ىنب نم ام علص هللا لوسر لاق لوقت تناك

 هللا ىقل ىتح همالك رخا ناك هتافو دنع ناك املف ٌرْيخي مث ةنجلا نم

 تلقف ةشياع تلاق فقسلا لل ةرصبب صخاش وهو ىلعال قهقرلا ف

 0 لاق انثدحي ناك ىنلا ثيدحلا هنا تفرعو انراتخي ال اذا
 0 نبا نع ىراخبلا ا تدي دال

 م

 دهيقتل ىلع ابا مزال نمدرلا دبع وبا ىرهفلا ةلس نب ده نب ةملس

 و ةلوصأ ضعب ىف تنأك ةعامسو ىارلا جاي ف هقفتلاو ثيدحلا

 هفرعأ

 ةعس مهنم هلمكتلا ف لاجر ةرشع هيف نس ددعو نيسلا فرح ىسقنا

 ىلتوملا عامس ىقوتساو ةاورلا ءالوه نم فورعم ءايلإ قرخ ل! سْيلو

 نوره نب ده نب نوره ىسوم وبا ىفطقرادلل فلتخالاو

 * ثدح هيعا الو ع5 ةنس ىف اهب ةيسرم لها نم
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 ا
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 م

 لحر ةبطاش لها نم ايركز وبا ىرهفلا مساقلا نب بوثا نب ىبعب

 ةريغو ىزوجلا زعلا ىبا نس ةكمب عمسو 595 ةنس ىف قرشلا م

 وبا ةاوخا كلذكو ديتعا هيلع صتخا هب زوفم نب رهاط نع هثباور لجو

 ملاس نب عيبرلا وبا ظفاحلا ىل ركذو ىسوي جاجمحلا باو دهم هللا دبع

 « هطخ# كلذ بتكو ىلع ىبا نع اذخا اذه ىبحي نا

059 

 لها نم قوربق نباب نورعغلملا ديلولا وبا ىومالا دم نب ىبكب

 ىلوو هنم عمس ام ىلع فقا ملو ىلع ابا بححص ةبطاش نكسو ةدرال

 اهبضاق ةرواشف ةيسنلب ل لقتناو ةافعاف ةافعتسا مث هلْبق نم ةبطاش اضق

 دايع نبا هنع ثدح ةريغو طاخعلا نب رداقلا دبع نع ةياور هلو ذهئيح

 ةعيقو ىف دهشتساو ةلمكتلا ىف هتركذ نمس مهرهغو دمحاو ده ةانياو

 « ه.8 ةنس تروبلا

2 

 لها نس ريغتشب نبأب فورعملا رماع وبإ ىمجالا ديعس نب ىبعي

 نب ديعس هنبا ثركذ دقو ىلع ىبا نم عامس هل ةيسرم نكسو ةقرول

 ىبا نب هللا دبع ىبالو ةياورلاو ةهابنلا لها نم ناكو ىبعي (*)

 نم ةنوكب ةدهاشو هلياسر ناويد ىف ةعباث اهب هّبطاخ# ةلاسر لاصخلا

 « هللإ ةمحر ةلئاماو رضعلا كلذ لضافا



 )761.787( ٠

 1 لأ

 نيسحلا وبا ىرملا دمحا نب دمحتم نب ىلع نب ىسيع نب ىبحي
 ةيسرمب ىلع ىبا نس عمس ناسملت لها نم لقيصلا نباب فورعملا

 ركب وبا ىضاقلا ىنابنا هتبالو عضوم فرعا الو كلذ دعب اضقلا ىلوو

 مكح نبا نع ظفاحلا عمبرلا ىبا ىلع تارقو ضايع ىضاقلا نع

 ان لاق لقيصلا نب نسل[ ربا ىضاقلا انبحاص ان لاق هنع بسيطخغلا

 تلق لاق ناركب نب ركب وبا ىضاقلا ان انخيش ىلع وبإ ىصاقلا

 رمعلا نس كردا دقو هللا همحر انخيش ىربطلا بيطلا ىبا ىضاقلل

 مامالا عمشلا اهيا كحراوجب تعتم دقل هحراوجو هساوحب عتمو كردا ام

 ملو انبحاص لاق امك وا ظف اهنم ةدحاوب هللا تِّيّصُع امو ملو لاقف

 اثنا رع دق بيطلا وبا ناكو لاق ىلع ئبا ىبضاقلا نم انا هعمشا
 وبا مامالل كلذ ركذ مه. ةنس ىفوتو عم ةغس ةدلوم ماع ةيام ىلع

 ىتفي همّف ريغن الو هلقع لتخ مل كلذ ىلع وهو لاق ىزارهشلا ىنعسإ

 ق بكاوملا رضحلو دهشيو ىضقيو اطخلا مهيلع كردتسبو ءاهقفلا عس

 + هللا هيحر تام نإ لل ةفالخلا راد

 سم

 ةطانرغ لها نم ركب وبا ىريمعلا سيفنلا نب فلخ نب ىبحي
 فلخلا هيف لوقي (سرفلا نب) معنلا دبع ده وباو ىولخلا نباب ىرعي

 ريغو مهعن ىبا ةضايرو ىذمرتلا عماج ىلع ىببا نس عمس واو نود

 نب رهاط ىباو ىربطلا هللا دبع ىبا نع هتلحر ىف ذخا دقو كلذ
 هزغإ ةئس رخآ ىف ىفوتو ةعامج هنع ثدح هخويش نم اههرهغو راوس

 ىبا ىصضاقلاو ىلسلا سورع ىنب هللا دبع ىبا بيطخلا نع ثثدح
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 ىبال ةارق سيفنلا نب ركب وبا ان الاق ىلالهلا نوُجْمس نب مساقلا

 دما ىفدصلا نع ىبا ىضاقلا نع مساقلا ىبال عايد هللا دبع

 انا دحاولا دبع نب دمحا انا الاق رابجلا دبع نب كرابلاو نسحلا نبا

 معلص هللا لوسر لاق لاق ةريره نبا لع رخال ىبا نع شمعالا نع

 نسا وبأ ل زاجاو ىلع مبا. نع ةداعس نبا نع ىضاقلا باطخلا ىبا

 لاق ىلع ىببأ ىكيش نع ةرهغو رصان نب لضفلا ىبا نع روصخم نبا

 هللا دبع نع بنابلا ىفو لاش 2 نسح ثيدح اذه ىىسيع ودأ

 ساو اربلاو وريع نب هللا دبعو هيدا نع ىناه نب حب رشو مالس نبا

 ةمامأ ىبأ قيرط نم هخدور دقو ءالوه ريغ ىنذمرعلا ركذي مل ريع ىنباو

 هلزخيب بجاو نب ده نب دمحأ سلا ودا بيطخلا ىضاقلا اين

 ةناجد لها عم هيلا بسىنك ىفلسلا رهاط ايا ظفاحلإ 0 ةيسخلد نم

 ىناهيصالا معَ ىبا نع ىاساقلا رقظإلا وبا انا لاق ةيردنكسالا نم

 ةيقب اف ةرقع نب دهلولا ائ نيفس نب نجلا ان ناديح نب وريع ودأ اف

 ةماسأ ىبا دهب ذخا تنك لاق ىنالالل دايز نبا ود دهمإ*#) ىنثدح

 ريخصد الو ىارصن 1 ملم دحأ 0 ومد الذ هثجد 0 .لقرصتم وهو

 ةرشعلا اراكلا ناب كم ىهعنا اذاف مكيلع مالس لاق ال ريبك الو

 انئيب مالسلا ىشمقن 0 معلص انديذ ذرسأ ىخا ناي لاق م انيلا

 بانك: ور اضيا:هجرخاو هل ءايلوالل ةيلح باتك ىف ميعت وبأ هجرخا

 رخآ ىفو ةراد باب كل لاقو هلثد دانسالل اذهب هفيلات نم ةلملو موب



 : م (761.79) ْ

 ةريره ىبا ثيدح نم وحن رازبلا دنسم نم ريبزلا نبا ثيدح
 « معيمج نع هللإ ىضر

 2 هح

 لها نم ديلولا وبا ىراصنال/ نسوي نب نيسح نب نيهلس نب ىبتعي
 ةياور هلو ىلع ىبا نم حاتم كلانه ةيرق ةيش لل ةبسنلاب نزرعيو ةدرال

 ةدرال اضف ىلوو هقفن هبو رفعج ىبا نب دمحم ىباو نميلس هيبا نع

 ىلوو ةيسنلب نطوتساف هع ةنس ى مورلا هلخد ام دعب هئم جرخو ةدلب

 نب ريع وبا هنع ىوري رهسيب ثدحو اهلايعا نم ةيريتنشو تنوبلا اضف
 ْ « هزع8 ةنس ىفوتو رفعج وباو هللا دبع وبا ةاخباو دايع

 مسورع
 نادئر نب ركب وبا ىرهفلا ديعس نب ىبحي نب دهم نب ىبحي

 وبا هيلا بتك هيفوجلا روغثلا ضعب نس هلصاو ةبطرق لها نم ءارلاب

 ارواشم اهيقف ناكو ةادكتلا ىف نيروكذم ةعامج نع ةياور هلو ىلع

 ةودعلاو سلدنالاب اريثك لوجو اهنم لقتفا م هدابب ماكحالا لوو

 مساقلا ىباو ريخ نب ركب ىبأ نع كشثدح 501 ةئس ةيليبشأب ىثوتو

 ديلا بنك ةركس نب ىلع ابا نا نادير نب ركب ىبا نع موجاللا نبا
 نب ده وبا ىنربخأ لاف ىسوم نب عيبرلا ىلا ظفاحلا ىلع تارقو

 00 للان هللا دبع وبا انآ لاق ىلع ىبا ىساقلا نع ناورم ىبا

 بنكو ارارم ذادغبب هلزنم ى هيلع ىنم ةارق ىساينابلا ىلع نبا
 انا دمحا نب كلام انابنا رصان نبدا نع روصتم نب نسحلا وبا ىلا

 وبا اف ىشْرُقلا ثلصلا نب دمحا نب دمحم نب ديحا نسحلاوبا
 بلعطأإلا ان ا ديعسارلا ان يشابلا ديصلا دبع نب ميداربا قس

٠ 

 . يل

0 3 

 اا



 لخدف رفعج وباو ةيفخحلا نب دهتو نيسعلا نب ىلعو هثيب قر هللا دبع

 امو تيار امس ىفتثدح ال هللاب كدشنا لاقف قارعلا لها نم لجر

 سان مثو :مُحرِي دقب ةفْحجلا# اك لاق معلص هللا لوسر نم تْعِمَس

 وأ امخ نس معلص هللا لوسر روك رافغو ةنيزمو ةنيهج نم ريثك

 الزم مح سس لاقف ىلع ديم ذخاف. اثالث -ةديب راشاف طاطُسُق

 « ([) ةالوس ىلعف

 م١

 لها نم قارقلا نباب فورعملا ركب وبا ىرهزلا جرفم نب ىبحب
 فرد ايهريغو دهلت ىبا نب ناريع ىباو ىلع ىبأ نع ىورد' ةقلاس

 قبتع رع ينثدحوأ لاوتدق' نبا ىزطيبرملا نع نب قيتعاركي ولآ ١

 * ةريغو هللا هيحر ركب ىبا نب هللا دبع ىدلاو اذه

 سوي ةيسإ نم

2 

 ةبطاش لها نم جاجمحلا وبا ىرهفلا مساقلا نب بويا نب فسوب

 ط++ ىذسرتلا باتكل فدصلا ىلع ىبا ىلع نيعساسلا ف ثيار ([)

 ىدهلغلا ىاظلا هللا دبع نب ىبحي ركب ابا ليبنلا هيقفلا نا ىلع ىئببا

 ده دلاق اا هت ةيناث ةرس ةأرق مث أ يس باتكلا ممدج هيلع عمم

 هللا هقفو ديشر نبأ

 ىبحي ركب ودأ الظلا نبا عم ىبديزلا ىلاوعل هيلع نيعماسلا ىفو

 ديحم نب ىبحي ايركز وباو هيقثلا نباب فرعي نمدرلا دبع نبأ
 | نوتمللا

40 



861.39. 0 
 ميم

 هنم ةعايس ضعب ىف هكرشو كلذ ريغو ةلاه ىبا نب دنهل معلص ىبنلا

  ىبال ىناسغلا ىلع ىبا ةزاجا ىلع تفقوو امهل زاجاو هللا دبع هغبا
 . ةاور ام عيمج نمضتو مال. ةنس ةدعقلا ىذ ردص ىف اذه جاجسعلا

 اهب ةالصلا بحاص ع+ ةنس ى ارصخلا ةريزجلاب ىقل دقو هفلا امال
 هذه هتهجو ىر ذخا هلعا الو ىبيجتلا دمحم نب فسوي جاجحعلا ايا

 | منع ذخا نمسو اربثك ادلع هطخ» بتكو سلدنالا برغب دحا نع
 ملو لاوكشب نبا ةركذ هإ[ ةنس ىفوتو ةعامج نب قدعسإ وبا ىضاقلا
 ” © ةليكتلا ى هتدعا كلذ لجالو باوصلا ىلع هبسن الو هتافو ركذي

 . موال

 وباو دهلولا وبا ىسيقلا دّْشر نب دمحم نب زيزعلا دبع نب فسوي
 صتخاو ىلع وبا هيلا بتك ةبطرق لها نم ةلقجلاب فورعللا باجمحلا
 ةسيخ هيلا فلتخاو هنم عيسو تاارقلا هنع ذخا ريدم نب مساقلا باب

 نيديح نب هللا دبع ىبباو ىناسغلاو ىسيعلا نم اضدأ عيبسو ةاصتم مآ اوعأ

 وبا ةاضقلا انثذَح ةرعع ع ىفوتو 5 34 نب نيسحعلا ىداأو

 ردم اع نب ىسوي نب .دمحا .مس نب
 ' عيبرلا 5 ظفامحلا ىلع تارقو هيلا بتك 0 انآ ' نا هيبا نك
 .ناورم ىبا نب قحلا دبع دج ىبا ىلع تارق لاق ىسوم نب نيبلس
 : |ويتاصلا جيشلا انا هب ٌرقاف هباتك ى ىلع ودا ىضاقلا مكربخا ىشرقلا

 ١ 7 "ف
 0 0 1 أ 30 :

 00 امنيا ىو 00 هئايبا لل صتخا هيو زوفم نب رهاط نع ةتياور لج

 لإ نما عمسو/#لبوبا نب ىبحي ايركز ىبا دمخا نعو ىرذعلا نع
 2 ةفص ثيدحو اهنع هللإ ىضر ةشياع ةبظطخ متو. ةنس ىف ىفدصلا ىلع



 هللا دبع وبا ىضاقلا انا ىدبم نب 0 ان 3 نب دهم ريال 1

 ىبا نبا اذ روغذم تت وروع نب دهن ان ليعامسا نب  نيسحلا

 لازد ال معلص هللا لوسر لاق لاق دعس نب لهس نع نبا فربخا مزاح

 نيحيحصلا ف جرخم ىلع ىبال لاع رظفلا اولجمع ام ريخ سانلا
 لل لوالل :دانسالابو هقرط“ ضعب ف. ملسم :بحدصا نم هعيس ةناكو

 م ةراجا رابجلا دبع ىنب كرابما ني وبا : لاق ّ 1

 نب ديحا ركحب ىباو ىفلسلا رهاط ' باو قيرعلا نب ركب 27
 نب ده بلاط وبا ان لاق كرابملا نع مهرمغو ىخركلا روصند 0

 عرب تهم نب ىلع ان ئربكعلا ريع نب دوي لهس وبا ان غفل نكح

 ورمع نب دج ان ةبيتق نب نسحلا نب ده ان ةلمرلاب ىروخافلا قسوي

 نان نب ديعس نع ىبشوحلا شارك نب بابه كتليملا نأ اذ

 تلح دك ءالبملا ديرا نينقملا كبي كنت لاق ةدرهازلا ىبا نع

 ' لجرلا تطقناو ليدانقلا تيفطا ىفح دجسلإ هلك

 كليا نحاس ىيقلا ل حبس مياقلا 0 نيعبس 1 وهو ليك

 ىلعلا قر ديس للا 0 1 أو ةكردلملا بر نوعبس سودقلا

 لبقا مث كلذ لثم لوقي ةواني» فيفح لبقا مث ىلعتو هنحبس ل

 ميصع ا!ذاف ٌلرييسيلإ| العسا ىتح اب نوبواجتي 0 دعد 5-2

 (1) ةذه كيلع عور ال لاق معذ لق عمدا لاقف ينم ِبِيَرَق

 (1) ىلتو 110 طقع آن ءم0نعع 06عقأ: ةقموءوزعالا 01 دطمن طة انتل 0111861101 10115 12,001ع8 2,061:ةلتأر 2

 1؟هاتنتس هعامععوزستسس اذ 111570117:ع اطاتس ء0 38 عتعتقأم 1296و, هم 2 ةلتمتدم 1[1ءدته طصتع ©0013

 ةمدزعم عااتسم منك : هدد لتسنلن دس 1350161111 2055 هاند 0010 ععقاتساتتت: 5ععات72 سمح عا, 6061202132

 لوم اه طااتسم 10114, حتت نذل: 0001و 068106 1ةقتأي 1111131 208غ ؟0]تختطح 9, ةيا1110 2086 ١



 ا 0

 0 ا ل ليغ ىماقلا انثدحو جابدلا نبا لاق باهسال اعز

 ١ تعيس ساحلا ننا وه زازبلا رمع نب ده نب نيحرلا ديعل باتك
 انتاحبصا نس هب قثا نم تعبس لوقي ىانكلا دمعكم نب ةزمح

 قليلا رب ىل لاق لوقد ىءاسغلا نمحرلا دبع ابا تعمس لوقب

 هللا لوسرل اعد ىل عيجب نا بحا تنك نمحرلا دبع ابإ اي اموب
 000١ للصف نيحرلا دبع وبا لاق ىشسفن همزلاو هلمعتسا معلص

 دنع ىبعم 0 ناك لجر لاقف رانيد ةيام سمخ ينبهوف ةليلو موب

 ةشورفم مي قيرطلا ةذه مساقلا اباي ثيدحال ظافحلا نم ةزهح

 « ةزمد مسيل دحا اهيف لخدي سيل كوشلاب

 ظ 5

 ١١' |فدرطلا اجلا وبا ىبيجعلا فسوب نب ىقبي نب فسوي
 ةلجاق نس هلصا ةيبرعلا ةءانص ىن. هل ملْسُملاَو ةدرملا لها نس نوعسي

 عيس ىفشلاب اضيا فرعيو ةدرملا لمع نم امهو هناشرب نم لهقو

 ش ىنمرعلل ليامشلاو ىوربلل نيبدرغلا باتكو رازبلا دنسم ىلء ىببأ نم

 29 اهلا جرف نبا نع ىوربو نللذأ رْيَعَو ميعن ىبال نيبعتملا ةضايرو

 فلاو مهاوسو ىسوملطبلا ده ىباو بارس نب نيسلا ىباو ىبتُعلاو
 ملعب ةهققحمت ىلع ناونعلا وهو حاصيالا تايبا حرش ىف حابصلا باتك

 'نيلسملا نيب اضقلا ىلوو ةدلب ىلع مهياغت دعب مورلا عم ماقاو ناسللا

 نب رفعج وبا ذاتسال انثدح ةقافو ريرات ىلع ىفقا ملو مهعب نديبقلا
 جاجسمجلا وبا ان دهازلا دلل الفي ديم ىببا نع نيرخا ى هللآ ن

 لا ىلع ىرف لاق ىوحعنلا ىقبي ةينك ىهو ىكللا دبع ل 1

 دمحم ركب وبإ انإ لاق هءو ةنس ىف عمسا اناو ةيرملا عماج» يفدصلا
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 نب دحاولا دبع رمع وبا انربخا قاقدلا ئقابلا دبع نب. دمحا نسا 6

 ىبا نع ىسوم نب عيبرلا ىبا ىلع تارقو ةزاجا ىعيلملا دمحا

 نع ةبطرقب اعايس ىبرعلا نب ركب وبا انا امايس شيبح نب مساقلا

 رصان نب لضفلا ىبا نع ثثدحو ىعدللا نع ناخرط نب ركب ىبا

 بيدال/ دهبع وبا انا لاق ىعدللا نع ىديمجلا نع ىسوطلا لضفلا ىداو

 دبع نب د نب دمام رفعج ودا اذ ىرهزالا رونصتم نا بحاص

 ملسم نب هللا دبع ند ميهاربا ملشم وبا ان ةرصبلاب ىرقملا زازبلا هللا
 هيدا نع قيلط نب .دلاخ نب نارمع ديحمن ودا ان ىرصبلا ىجدكلا

 للا ارظنلا معلص للا لرضر لاق لاق نيصحا نم نابع سافل

 ةليوات ىبارعالا نبا لاق ديبع وبا لاق ةدابع بلاط ىبا نب ىلع هجو

 اذه ىفرشا اس هللا الل هلا ال سانلا لاق زرب اذا ناك ايلع نا

 اذه ملعا أم هللا الك هلإ ال ىنغلا اذه عجحشا ان ذبل ا ل ىتفلا

 « ئقئا مركاب دارا ىتفلا اذه مركا ام هللا ال هلا ال ىتفلا

 ا

 نم جاجحلا وبا ىدوج نب ىسيع ىبا نبا دمحم نب. قسوي
 كلذ نمو اريثك ىلع ىبا نم عيس ايطانرغ هبسحاو ةبطرق ىنكاس

 نم لوالو هل ليايشلاو ىذمرتلا عماجو ىوربلل نوبيرغلا باتك
 ميعن ىبا ةضايرو عفاق نبا مجحعمو ىنطقردلا فاتخولاو فلتودلا

 ثا نباو ىبرعلا نباو فيرط نباو باتع نبا نع ةياور اضيا هلو.
 اءامس ىلع ىبا نع عناق نبا مجحعي لاوكشب سا هنع ثدح مناغ ظ

 ةالص بمحاص ناكو ةهبسن ىف عفرب ملو كلذب هطخ ىنارا لانقو (*)

 ىبا ىلع تارق لاق تللملا دنع سس فاح مساقلا ىبا نع ندد



 ب

 مت دي

 510 00 0801. 80 غر“

 ىلع تعمس لاق ا 0 ها دمحم نب فسوي جاجلا

 ظ 3 اي لاق ىلع وبا ىلإ هب بنكو مساقلا وبا لاق ةركس نب ىلع ىبا

 - نب ىلع نسحلا وبا ان هيلع ةارق ىالعلا ٍدهُف نب ساقلا وبا ريشلا

 آ |0001 يداك اذ لاق ىساتشلا نياب فرعيو ىرقدلا دمعا
 بويا نب لهس نب ديحا ان ظفاحلا عناق نب ىقابلا دبع نيسحعلا

 | ورمل نع نوفس ان ملسم7 نب ديلولا اذ دوعسم نب تلص ان
  لاقف بهذ نس , متاخ ىدبي ىفو معلص ىبغلا تيكا لاق هيبا نع

 ئذو ةميظع ةرمج لاق هللا لوسر اي ةاكز هيف ؛تلق اذه ةاكز ىدوتا

 )0 اكل مل ناو عناق نبا مهسعم نم ثيدحلا اذه ةظيلق ةياور
 + ةلوانم ةلاحم ال وهف لاوكشب نبال

 ٠س 27

 اهيضاقو ةيفاذ لها نس جاجمحلا وبا ةحامس نب دمحتم نب فسوب
 اذ ١ ذه ىباب هقفتو ىلع ئبا: سس اهب عيسف ةيسرم لل لحر

 ىسيع نب سابعلا ىباو طاقا نب ركب ىبا دنع هدلبب رظانو رفعج
 نم ناكو دعس نب دمح» ريمالل ةيسنلب ءاضق ةرخاب ىلوو امهريغو
 "اذيط فاه ىفوت نا كل كلذ ىلع ريتساف ةدنع نينمتوملا هعايشا

 ةدعب و نوميم نب رفعج دمحا وبا ءاضقلا ىلع هلبق ناكو ه3 ةنس رطفلا

 ىصضاقلا دهم نب ده و سيع وبأ انثدح انخيش ةرمج ىبا نب ركب وبا

 .نب فقسوي ح جاجمعلا هبا اذ نيفس نب ديحتم نب هللا دبع ده وبإ ان

 بقع ىف. 5 اناو ىفدصلا ىلع ىبا ىلع ىرق لاف ةخحايس نب ده

 ىزارلا ميهاربا نب دمحا سابعلا ىبا ىلع تارق لاق 5.8 ةخس نابعش

 "'قابنا لاق رصان نب لضفلا ئبا نع سال ما لا



 نسحلا دمحم ىِبإ ان ىفوحلا نسحلا ىبأ انآ لاك ىزاراا سابعلا أ 0
 نب ميهاربا ان نالقسعب ةبيتع نب نسعلا نب دمحم اف قيشر نبا
 رهبدتلاك لقع ال رذ اباي معلص هللا لوسر لاق لاق رذ ىبا نع ىنالوخلا سيردا ىبا نع ىدج نع ىبا ىنثدح نناسغلا 0 ماشه

 د قلخلا نسعحتك بهيسح ار وكلك عررد 3

 ا”

 فورغلا جاجمحلا وبا ىشرفلا هللا دبع نب دهم نب جوتف نب فسوب

 ظ أيهرمغو ىبرعلا نباو ىلع ىبأ نع ةداور هل ةيرملا لها نم باشعلاب

 لزنو برغملا ىلا فرصنإو ةضيرفلا ىذاف اجاح لحرو ةدلبب رووثنو

 ةيامسيخو نيتسو نيتنثا وأ ىدحا ةنس ىفوتو اهب ثدحو ساف ةنيدم

 <« هنع تارقنلا نب نسحلا ىبا نع تثدح

 قل

 ىرغثلاب ىورعملا جاجمملا وبإ ىردبعلا نيثع نب ميهاربا نب قسوي
 هدلو راد ىهف ةطانرغ لزنو ةذرال رغث نه :ىغلب نم لقتنا ءاثإ نا

 ةتداورو ةماهوأ نم ىدنع وهو ىلع ىبا نع ةياور هل نإ دايع نبا ركذ

 ىفيلات نم هبححصا مجمعم ى ةتركذ دقو ةحيححص ىبرعلا نبا نع

 نارقلا اهب ارقاف ةبطرق لل لقتناو ىشوطرطلا ركب وبا هل زاجاو

 ىفوت نا كل اضيا كلانه ارقاو ةيسرم لايعا نم ٌةُمْوهلُقب ارخآ رقتساو
 « هءع ةنس رفغص د ةظائرغب ةدلوسو هالو ةخس

 دارفالا(*)

0 

 دج نب هللا دبع نب سنوي نب دج نب كيغم نب دج نب سوم 00



 0 ,افصلا نباب يىورعملا نسعلا هدأ ىراشالا ثيغس 01

 امهتركذ دقو ثيغنو دج هّينبا ىلاو ىلع وبا هيلا بتك ةيما ىني

 نم جضوأو ركذت نأ نم رهشا ةبطرقب هتهب ةهابنو معلا اذه ةلالجو

 هدجب ادبف مهنايعإ هخيرات د لاوكشب نبا ىمس دق هخويشو حرشت نا

 سيلو ىسلبارطلا متامحب مث اذلا نب رمع ىباب مث ده نب ثيغم
 اطوملا بيرغو ىرجالل ائيدح نوعبرالو ىسباقلل صخاملا الك هنع هل

 جا كلذ ريغ هنم عمسي مل ديز ىبا نب دهم ىبا ةلاسرو شفخالل

 ربلا دبع نب رمع ىبأ نم هعايتم ىف ىدسالا رحب ابا هبشا هل زاجأ

 نوريخ نب دمححسس يبا ةرهص ةارقب ىبحي نب ىبحي ةياور اطوملا

 ظ ىويلات نم ايهالكو ضيارفلا قف فارشالاو سلاجملا :ةجمهب و: ىعاضقلا

 اهلوا ةنسلا ىف. ةييار هل ةدهصقو روكذملا رمع ىبا
 . رشنيو ماظعلا ىيع# نم كرابت

 رمع مساقلا وبا مييف الجر نوثالثو ةئاس هنع ذخا نم ةدعو هل رخإ ملو

 دبع 3 مشاه نأ ركذ اتيد ةدشنا 2 1 نب ناورم ىبا نبا

 و ةلكشم ىلع بدك نيزعلا
 ل هلكف هلم درت مل امو ةديرق رسا لك عئضصاف كسفنب

 نب رفعج ىباو ىرهينلا هللا دبع ىداك هدعب سلدنالا لذا ا هنذمالئو

 نب دهلولا ىيداو ةريخ نب ديلولا ىباو ضايع نب لضفلا ىباو شندابلا

 لاوكشب نب مساقلا ىبباو ةيعنلا نب 50 قزر نب ركب ىباو عابدلا

 ةداعس نب هللا دبع ىبباو معنملا دبع هخباو ميحرلا دبع نب هللا دبع ىباو

 اا افاذللا دبع ىناو شْيَبَح نب .ساقلا ىباو ريخ نب ركب ىبآو
 نيمالا نب قسعسا ىباو طارشلا مسأقلا ىباو ىطانرغلا قحسا مباو



 اد : 2 811.81 7)

 7“ لوقف نب قحسا ىباو ىرطنقلا مساقلا ىباو ثابث نب ىلع ىباو

 ٍكرّذُم نب هللا دبع ىباو ةعافر نب دلاخ ىباو هللا ديبع نب ده ىباو

 نب ثيغم نب هللا دبع دمحتم ىبا هنبإ نباو نوميم نب ركب ىباو
 رذعتي قلك كل هتبب لها ةمئاخو ةبطرقي ةعامجلا ىضاق سنوي

 نينايث نم وحن ىرجألل نيعبرالل هنم نيعماسلا نا كيفكيو مدواصحا

 « هزنزت ةنس ةرخآلا ىدامج د. ةيلاع نس نع ىقوتو مالعالا ةلجلا نم مهلج

 مع
 ناسملت لها نم ظفامتا هيقفلا قسوب وبإ ىتامغالا داّيح نب بوُثعد

 عساج ىلع ىبا نس اهب عمسف ةيسرم لل لحر تامغا نم هلصاو

 ركب ىبا نب ىبحي ايركز وبا انثدح ه[ ةنس ى كلذ ريغو ىذسرتلا

 ىناثدح لاف هطخ ص ةتلقفو ةيئاكس ىردبعلا هللا دبع نس , وفصع ىنا

 ظفاحلا ان هنع هللا ىضر ىبا نع ةزاجا روصنم نب دمحم هللا دبع وبا

 لاق هز“ ةئس ىميدقلا ناسإت عماجب هيلع ةارق ىقامغال فسوي وبا

 لاق هأ[ ةغس ةيسرم عماجب هيلع ةارق ىفدصلا ىلع وبا ظفاحملا نربخا

 هيلع ىثم ةارق رابجلا دبع نب كرابملا نيسحلا وبا نا عبشلا أف

 نوربخ نب 0 نب ديحا لضفلا وبا لجالا رمفلاو مالسلا ةنيدمع

 لاق ل جوز نباب فرعيو دحاولا دبع نب 1 ىلْكُي وبا(*)انإ الاق

 وه ا سابعلا ىبا نع ىزورملا ده نب ىنسحلا ىلع وبا انا

 ىبا نع ٌةكيبل نبا ان ةبيتق ان لاق ىذمرتلا ىسيع ىبا نع ىبوبكعلا

 تطقسف اماعط مكدحا لكا اذا لاق معلص ىبغلا نا رباج نع ريبزلا

 ايركز وبا لاق ن 5 اهدي الو اهمعطيل مث اهنم هبار ام اطملف ا

 قرط نم ملسب جرم يصص ثيذح وهو لام نس اذه روح
41 
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 ظ 0 ل هخوهش نم ةرهغ نعو ةدنسي هللا ةمحر 00 هد ينثدحو ْ ١
 ارب بجاو نب: دمحم نب دمحا باطخلا وبا يما هد" اثاَكَح 1 ١
 : 0 هللا دبع ىبا ىضاقلا نع هللا اهربج ةيسنلب عماجب هيلع 1

 : .باطخلا وباو أرارس هيلع اعايس يفدصلا ىلع ىببا ىضاقلا نع أعامس 3
 ا ىفلسلاو ىبرعلا نبا نع اضيا :

 لأ ىبأو رصان نب لضفلا ىبا نع روصغس نب نسحلا وبأ 01

 الرش معلا 00 ىبا نع اههريغو ىطبلا
 5 0 9 * لخرلا

٠ . 

 س0 <
 اس ب سلا نب هللا دبع نب مرح نب ىسيع نب عملا

 "الوب نكسو نايج لها نم ةباسنلا ىرقملا ظفاححلا ثدحبملا ىيحم وبا

 ىِبّصقلا سابعلا ئباو هيبا نع تاارقلا ذخاو وه اشن اببو ةيرملا
 , . ملسو ىراختلا ىحيححص ةبيغز نب هللا دبع ىبا نم عمسو ايهاوسو 1

 ' ةعامج ةوبا هل زاجتساو دواد ىبال نئسلا بهوذ نب نسحلا ىبا نمو 7,

 دج وباو دهلت ىبا نباو ىفدصلا ىلع وباو ارفلا نب اللا دبع وبا مهنم

 - كللاب القار قرعملا لل: لحرو مهريغو باتع نباو رفعج ىبا نبا '

 هناسحا لزجاو هيلع لمتشاف بويا نب فسوب رفظلا ىبا نيدلا حالص ,

 ! سباوح ىف هعفشيو همركد ناكو هب مولد أم رهش لك ى هل ىرجاو هيلا ,

 زازُي اًناوطسا ابل لعجو لبيغلا يطاش'ىلع اراذ رصمب ىنتباف سادلا
 ةيردفكسالاب هيقل دق ناكو انتخيش ىبيجتلا هلا دبع وبا كلذ ىكح هيف

 | لك سلا نم ةردس دعب ةيدا رصمب هيقل مث نال ةخس ىف

 يب 9 هه العم

3 0 _--” -- 

 ىو ىلا تاو يع يب ا ا

02 
 هب



1 3 : : 1 
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 01 ٠ 3 5 - .٠

 اس نين ارتست نب بت لرد م سا ل هيي خجول كنا

 0 رولا دعس ةدادلا نيا لع ينال هل ملال
 دحأ رسجإل ملو اوسوقيف اوركند نا ةعيشلا نم افوخ هتلصم مهفوهسو هلوح ظ

 ل ادياع ليغلا ف تردحناو لاق كلذب .يظحمف هاوس بطخ# نا
 ام ىلع هؤو ةنس بجر ىف هنع ىفارضنا دعب ىفوتف ةدردنكسالا

 ليزن نمحرلا دبع نب ديحم هللا دبع وبا امثدح انس ناكو ىنغلب

 نذا ١ ف ىسيع نب 2 9 د ئ انك هبانح ل ناسملت

 ايا ىضاقلا نو ةركس ىن : ىلع ودا 08 5--- لاق ةرمه ريغ هيف 0

 دبع وبدأ ىضاقلا ان 0 ىناأ نع مدح شقروف نب ده

 ىرهنلا رمع ابا نأ هيدا نع ةرمج ىبا نبا ىنابناو 0 نب هللا

 ديحم نسحلا وبا ف لاق 2 نبا نع ركاش نب مداربا نع ةابثأ

 ىرهوجلا ديحس نب ميحازنا اف رازبلا ركب وبا ان تومصلا بوبا نبا

 (*)(1) ند ديعس نع ةماسإ نأ اف ُ

 ريع نب مكح ند ديعس ند مكح هللا دبع لوقد هصف ام اضدا ةرخآ 3 ناكو

 21- ةذع هللا :ئضر ىبدا ىالومو ىديس بدك هللا هقفو ىشرقلا مكح نب

 4 مجنعلا اذه فلوم هللا هيحر ىعاَضُتلا هللا دبع ىبا بئاكلا هيقفلا

 ىلوم ده ىبا دياقلا ىلع اهندشنا) ىهو هيظن نم اتايبا هيلا هب ثبعب
 (هسفخل ىالوم ىندشنا لاق سيئرلا

 اًهينب مولغلا نس داَفا اذ ام اهيخأي ةعاضق رف لوط اي .

 ايديا للاب ' لحن للك ردن سباتن نس مههلا ىدّْما ٠

 اهيف ٍلضفي هل عيمجلا دبش دق تايفيعبرالل نوعبرالاف

 ايبفشي ةلالص نامزلا لط ةياده لك ريراتلا ى. ناباو

 (1) 1715 زج 2015. طاع 013 لن تتنكر 111112 101111131 طقع 066ةقع ءن6ع0611011123



 (861. 82 ) ؛

 0 ند واص دق ةرْغ 0 ىفدسصلا ةرعحصل مجتعمبو

 اهيقفو اثدحمو اخروم هلالا دبع وبا ([) عمسب هقحجف

  اهيجوو اقحال الل رحب مل تيرجا ةباتكلل داّيج اذاو

 هال 1 55

 ةلقرا ..اههنب مانال ى ًاليلن مسي ىدتغا ةلصلا لل ةليكت لّصوبف

 ةرطسا امد هللإ همحر هللا دبع وبا هيقفلا ةدب ىلعأو هللا ةدبا ةدواجمف

 ٠ ٠ ()ىلعت هللا اش نا

 اهيونت اهيَقّسب لانت بحس اهيونت تلبقا ةريزجلا كلت

 اهيف بياحسلاب ثعبي رحبلاو ايحلا ىوُدُج امف جربت مل رحبلا ف

 اهيمنغي وا ايلعلل هيحن ةييكح ةسايرب اهل ارخف

 اهيلوي اس هيلوت ةةرمع ةريس اذ اهنامشع ابا ٌثفلا

 اهيِمْصُي 58 لكل ومسي ادهاجتس ةةفلزاو هتفلاتف

 اهيفصُي ام ضعب ٌةئايدلا فصن نلف ٌبدتْحُم تاردخلا لل بدن

 اهيلعُي وع 0 35 هتاذ ةقالق ابب هلال كاد

 اهيتوي امك ابيتاب كفن 0 ! ماق ذم اعيانص باقرلا فكف

 اهيبن اهدافاو ةدوج سس ةدج فياحصلا يح اسك دقلو

 ا” الأ و تبكين ىدهلا نكم ىلع تدر دقو ترد

 .اهيبش هاسح نم ةزع زعبو هب ىهزي هدس رغث لاز ال
 ايندبو ةيوزر ثزجع نكال هلالهغو هل اًحدم لا مل

 . اهيحاب ةءعاصق رخف لوط اي هلوق شيرق ىف ىلوقب ىززا
 نيركاشلا دمح هلل دمحلاو هنا

 ديلع اضيأ اهتدشفا هذه كلذكو () ىعذي (|)



 1 زم 81نععم ط1 خان.
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 ىركبلا ىدهم نب ةعامج سس فئلخذ « 2 2 2 2 « ١

 ىبإسلا ديلولا نب نسحلا 2 2 2 2 ا ١

 هرث) م٠1 نوثرف ىنباب نورعملا ٍ

 ةقدص نباب نورعملا ىبإسلا هللا كبع- >1 د « « 5 2 ١

0 

1 
3 
79 

7 

5 

 ايا ىنكيو ىقفاغلا هلو نب رمع نب هدكس > 27 2 1 ١

 مم) عرخ ىرخاعلا مالس نب مهداربا نب دمحا نب مهاربا قحسإ ودا

 عز ىردبعلا ريع نب يتفلا نب هللا دبع نب ليعحمسا: >0 0

 سو ىسافلا نباب فرعي ىتاوللا دمحا نب رفعج » ١> 2 و
 عه ىعلقلا ذامخ » د 0

 هز دامسلا نيادز ل افلا سلا اخ 9 0

 اقورعملا تاركا ريلاص نب :ايطاربا نم رلاس 270800 ا
 مع ىراوهلا ةجافخ نب هللا دبع نب رمقلا ا ل

 نرعي ماصع نب هللا دبع نب ميهاربا نب ده » >  ةيمآ ه

 عإ :ليتنم7 نباب) 5. ىجرزخلا لييج » > » >١ قحسا » 5

 معو نيمالا) 0[: : قحسأ] 0

 "نب ' دهعس نب ئيح ' نب .ميهازبا نب يصح ا ا
 هّعوريع ودآوأ قثي نب ةفيلخ نب دهم ا كل ل 0 0«

 نب تورت نب ميهاربا نب نيفشأت نب فسوي » ه2 ه0 و
 عم ثشيعت نباب ىرعيو ريمالا ىنوثيللا م ىجاهنصلا روصخم نب نطغقرو 3 ٠



 اا م

 ةدشيع 7

 نجم. ةموما بد و
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 : ىرفاعملا مالس نب ميهاربا نب ديحا نب ميهاربا نب, ديحأ رفعج وبا

2 

3 

0 5 

 ' ”ىراصتال قيل ىبا نب ىلخ نب دم 1

 سرا م ادت ليحل نب" ناورم نب ءاقب

 نب نمحرلا دبع نب رفعج نب هللا دبع نب رفعج
 مم ىرذاعملا ىامححدج

 [© ميهاربا نب نميلس نب نسح
 ْ + ةريخ

 000000١ ىكللا ريغتشي نب دلاخ نب ديف
  ىجرزخلا ىراصنالا  ىسيع نب ىلع نب رداط

 ' م8 ىبا) 89 ىريمدتلا هللا دبع نب ليلجلا دبع
 نباب فورعملا ىرعشألا عيدر نب نسحرلا »

 لاقيوىدسال بلهم نب هللادبع » 0> د
 | ركب وبا اسيا

 00 يعل 0
 او ىرابلا ثبع نب ديحم ١» >> و

 “٠ ىرور وللا فورعملا) 1١ ىجورطبلاب
 ىراضنالا ىلع نب ريخلا ىببا نب زيزعلا »
 مسد راظيبلا) ١ هىلولادبع » ٠١ هو
 0 نورعملا ىردبعلا هنوب نب كلملا »

 نيجيحا نباب فورعملا نالوخلا » .فذ
 |ةىقابرقلابو) سال ىبصلا ةريمع نب » د
 ظ | رفعج نب دمحا نب ىلع
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 نوقزر نب جلفا نب ىبدك“ 2 2 2 7

 [5 ىطاشرلاب ىورعملا ىبخخللا هللا ديع » د
 ) ١" مع ىرفاعملا دئنرفا نب رمع

 ىشوطرطلا سابع ند كلام نب قوزرم نب كلام
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 انثدحو 6 باتكل. [[9 45 ةمئوُح. [ع 0 ىميتلا. نع ه4 مى 5

 ةمثيخ. [[*. 9 فصانملا نياب. مال 4 مهريغو. |[ 4 ىنذمزهماولل.

 عزت 24 |45ه طذزه. [ثه 11 شورلا. 8٠[ 15 هل. [هز* 14 ةريخ. [5+ 1

 ىحجيللا. [59 1 شو رلا. 1١٠6[ شورلا. [الإ 12 ىبيجتلا. خلع 19

 وباو ده. [مرم 4 ساحنلا.. [8ع 7 عفاف نع. [81 146 نآورم ىبأ:

 91 6 ىبارعلا 9 اهيرقف 40 ةلصلا ى. [99 9 ْئدداب#.

 موه. 6٠١ انس. 1 16ج. اجثدتو. نه 10 شورلا. 65 49 نميلس. مد

 11 شورلا. 69 7 شورلا. [آ6 5 نمتعو. ممس 14 رهاط. مثع 8
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 2 00  ل1عع متتتتع لعواتطك ءأ كتعلتطتتت طع ه ءهملأءعع تعنلتودوع, كت

 .٠ قدس اص 1ععأج دعت هل عمسأ 8زطال0مغطعع2 2552ه عطتتر عمت هلع

 اطععمسلتأ, نان00 ه2 مه553 ءوأز ههنتح طاتلاتك ءهائ52, ملتعع5د ةمدطأء

 رد معماف عر اناتم م1251 ءلوعغأ ةانتغ 20 عمو هط اعمع ][طءءهصح

 مور عع كتنطح 121112 140112 ع ءملنءطاتك يعل عمتصغب طم 1

 20 مئهمموتسمم ءملتععمب معلتعتمتصغ: نان علم 12 هلتتك ءملن نطانو

 1مع]11553 511116: 12011 م2112 م 1170ه عمك ةطوواتع انآ1و هءلتصع

 ىا1ءءعئم ص ماسغعأ5 81طا1 مغ ععمم 1دععدغت هذع ؟هآئتتنتت 80ه, 04

 3 لاجلتدنتم 11 عزم طتتقع ءملنعأ عون[ مام 1اتأأو 1 112701110

 12:٠ 38 م0420 12غ ءطقغب هلذد كاتم, 7ءآ معماعماتتغ, 76] 1هعووص م

 2110 هلت 11

 1[ عنز 15015 00م4
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 أذ 2065, 01125 ءائطاتأ 2ممهدانتار ع مم عامانع 11 2م م5165 ءملنعأ

 ملط-]آدطقططأر واتأر 1غ لكتدعتسلات5 (1), طتتتع 11012211120 عض

 120:21 اتكانا :

 تدصح كلط-آدطمططأ] ءملنععات> 010120115, 11650165241115: 3

 1102 111 1131" عم111 115 2مز05122 1[ هطقطتتتت 20 طع 150:21 065ع-

 مءادغاتا: 015ءرحاتأان5ذ 116ع2 طمع ةاتقم1 عمن ؟نعهغ, كغ 20 20

 121:ءدن عدس لن: ععصغع» معمما] صاع ةص وعجم دل ءصمأ 81110-

 [2فعد 0مع1ط2, نات طاتتع 211ءام11 1111111111, 560 6 3

 رم 11 عطختل, عع 10عم 20 5ءلامااتعة1 2116601155 3

 متطلا مصكعمتمغع: همتتطعر ءم01ناطاتد ةكلط٠عد ةىل-ةخططدنع ع ةفقطع

 1آ0ط2طأطأ1 ءمأ1ةغ 5, ة55هنعزع ![[ءعع طمأ4ه5 هع همز عع مدعو ان كقطع

 آدط2551 ملتعع 2 8[هطقستم20 طعن 120:31 5ك م25 2155.

 ل طعم ىلا -قةطاطقتت ءملعتع وعاتن1 2]عاتقأنر 20560113112 10113103/!1-

 1120 طعن مد 210 عع 7هطتت2 كاتك 8110 انكاتأ ؟انع1 6, 1650111115 2

 01125 1ه2ءالعسأغ ممم: 26عام د 8زط]1 هءطععدمم 1مءاتقا لعلم

 5عالل مء1اءاطعت اا 1 8151106ع2 اتئطأ5 1/1 5]31351111731

 1116, 11 ءاع 2112 20غ, ءالدلم زل مال1810 10115 ءتءا5ؤعتلا م26ءأر

 0112 11 غا11 و

 اهريع :ةيولوملا# ةينسلا ةيروصخلا ةهمامال ةيلعلا ةكرابملا ةئازخلل ىرتشا

 . 0 نب . . . هديبع لقا ةنازخ مهو ةدبع دي ىلع ةركذ ماودب هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلاءو كمي ةاضر هللا هدم ىسلدن الاب . ا

 لل هدمعات طاقممملم نا11 81110هءطععو## معاه غر 1عععتتع 1012 205-

 دات10115, هغ 10عم 0عع ءمدز 1 ءعاتع 1[[ءعع ععططماتق ءا222610215: 2111 20

 1 عع

 آل اص 204 2 ءةدلععمب م3ع. مو لي ةاقتتتك, لكان 10112 11 ع0-

 (1) 78 ةانداطرمعءعو د هطاعم-ططفعنمر غم. 111 مدع. ال11
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 ةولارتشالل هتيرغ وتلا ةاواسُملاو# ىفحال ببسلاب قالععا اذه ى. ىو

 ةءارقلا ةذهب عامسلل رضحو « ىلعت هللا ءاش نا ىفختت ال اهيف دعم

 نب دمحا مساقلا وبا نايكزلا نابكذلا نايعنلا نابيسحلا ناييبنلا

 نب ليعمسا رهاطلا ىبا : ىنسال# لضافلا بناكلا رنديقفلا# مشلا

 دبع نب ىبحي نب دمع“ هللا دبع ىبا موحرملا لضفالا نهيقفلا# ممشلا

 لجالا عمشلا نب دهت لضفلا وبا لجالا هيع نباو ىئاسغلا زيرعلا

 لصضفالا :هيقفلا# عمشلا نب ىبحي ايركز ىبا موحرملا لضفالل بناكلا

 امهيسفن داحتلا هللا ىلصو رركذملا ىبحي نب دمح“ هللا دبع ىبا

 روكذملا هللا دبع ىبا ظفاحلا انخيش هفلوم نع هب امهتثدحو ايهيسيش ةراناو

 ىلع ىلعت هلل نقلا دبعلا هدي ط++ هبتكو كلذ لاق هيلع هللا ثمحر

 نيزر نب ركب ىبا نب ده نب دهم نب مساقلا ىبا نب ده نبا
 ا ا4] البلا رفشلا عيراتب هلآ اهشرخ سوف ةنيدنب ييجعلا
 5 سو نينامثو ,سمخ ماع متت ةيجكأ

 لكرع طقع طمغج 2م عغ ء001ءعاتت طقعاتك1 216115123 2115

 2 11هطحتطتتتت20 طعنت 1آ؟0:310 ةقغع ةتتلطاتللل 685, ءغ ءانتتت كل طع

 ىلا- قة ططقنع هععاذاتك تعال 3110 658, 31124011 02262111111 عاق

 ةعزرلتتات عووعت 111112 ءاهلت 21160115 2م0ع12 م10 ءما]ة615 عا

 1011 ءماتقغعفغ, 1015311 01112 11غعاصحاتات> ؟هالانصح غعاوئاتك 12 م01

 لععوغي ءائآز كتطح 211عغ0115 32م0 عاذجطم ءمآأةطتم مم 11111,

 113310311 211220112 غعزت> «00لعتع 5ع دل عطقأ5 285عغر 113123 41313-

 ةات6ا15 32 7110 53605 م6111551210 , 011 113 م5

 مدهتنسمع ل1!1ععصغا#م همطلك ةمععاضتلتل2 ةءاتوانتغ انغ ؟710عع ءقأ



 جللعر ذل نان هتتن11 2ع 2011 ةءطتعأ ]1ءعلطتاتق نب دهم (ةيتك وار هلاق ٠

 ديشر 806 41+ (ةن6] «ةودتغ ةاماروتننم4 طور 1مدبهت4 (9714. حو

81235 21, 50, 201, 213, 

 آر مزلنمم ؟هآزو ءوغ ءاتحصت ه113 20غ9, الل ن112 ا ءطط ة55ءالغاتخ

 35 عمر وناتأ مائ0طع 10 207136, 1211 1128156 1/10113121130 3

 18ه عموم هع ةكطعم كلعقططوت 015ءواتلاتق,ر ةكلنععغ ”ل]ز

 وز: 7/101 ه11نز7 04  طءزع كظتإ ل1[ هوعت» طعتن 1007 هرنتننعهأ 8211 كانال

 86و16“ ط1 1 معبأ ل7013, ” 001 طقتتع 106312 11131111 8

 وعما مولا 11 1ع 1 1562 12 5هعا702 0ععونت 222515 كعاتأ طاعطقل

 311168 5, 122ع 20434, 51غ 5ع 225عاو

 ىبا ىضاقلا باح صا ف مجحعملا وهو باتكلا اذه عبمج 0 ارق

 ققحملا طياضلا ىوووتللا هيقفلا هسفنل ةيثاك ىفدصلا ةركس نس ىلع

 دبع ودأ رثخلاو مظنلا نوكعإ] هكلامو رصعلا هددت لفحالا ننفتملا عرابلا

 لايك هللا سرد ئردفلا دهشر نب رمع نب دوي نب ردع نب ده هللا

 بئاكلا لفاجلا ظفاحلا انخيش هفلوم نع هب هتثدحو هلاينعإو هلاساع ىقسو

 لخدي ال ام طياضو دان راثالا ةمدأ 0 دحوألا ردصلا لياحلا

 ىاضقلا ركب ىبدا نب هللا دبع نب ده هللا دبع ىبا دادعتلاو رصم ا تثحدن

 هللا اهسرح ةداجحجب هيلع ىخم اعادشم ةأضر ةفمعلاو هللا ههحر رابالا نبا

 :لضافلا» امبحاص ةءارقب ةثايثسو نيسيخو ةسيخ ماع دودح ىف ىلعت

 بالجلا نب هللا دبع ىبا ديهشلا دحوال ققحملا ظفاحلا لدعلا ثدحتلا

 عضاوم 0 روكذملا هللا دبع وبإ اغخيش ثدح دقو هيلع اللا ىنمحر#

 نب ىسيع ىببأك مهنم كلذ ى .تدفتسا انبي تثدحبف ابتك قورزاملا

 مهريغو ةرمخ نب نسعلا ىداو نوقرف نب سابعلا ىباو دادسلا ىبا



 حي 07 1777[ راجت را ل ا اذ اا

 1 , و ع فم

 لم ام2011320116 2281112 51116 31 ]طعم ءأ 511م1 2165و 8

 طقطعع 17,3 هعمقس عم !هدعت ءةنلتصتنر عغ 1 1,2 1266101215: 511مل“

 5عاعو طمعا مهر هععمع طقطعأ 23,4 اع 16,6 ءع24112أ12: م

 5265 كهقدو ءغ طمصتمععرعم ةانطمطوءاتت] ءمامزتك ا!صعأذ ؟ةطةا عدس

 مطلق

 , '”1' ءدعنتق قمه عغئوتطاتو هععالعم عدلت طاتك ةارحطتو 1ععاح ؟ةعلت

 ءوغز عةططعات 1011 0عقاتنتغ 116غعاتقتر 01122 11161 5ع 11011 01561118111111-

 كنك عا ماتتعغأ5 0121665 ققعلغرب الغ ذ ءغر 3 ءغز .

 15 1231 عازت1 ال115 511116 110422, 01122 0112115510265 7ع ءم11ععغ10-

 عقر 116  م[ات1 111121 101236, هع ؟71لعطغاتت“ 5عتامأ2 25 عمر نانث

 يملتععمج ةمصقءءلمدتغ, ع1 مال دغعمصعمب ؟ععاغ: هال12 طقم ةعاعلطاتك

 1*ععع2610115115 5112422, 01135 5116124111 011115112115, 113 0

 ]رمووءومزتاو 710 عمخاتن“ 2مرمد1 هع, ءغ 100122 لع نان م

 111 عع 26361

 (0هلعدع و مقءاعنألت5 ءمصقغطوعر 11 ناتمزن1 516 1

 1111 لا منت 1012261 مالطلاتلت> 7:عاطاتنتت 1ةق5ءاعاتلا 5علانع1 5, ءغ ةلع

 مهععغ هتطتا ص ىلتعع لععددع نكوتتع 20 هانم 80ه: مهضح 125ءاعانلت

 11مل ءدعادذاتغ, أ 1421 5ع 0101031165: 431611113 15

 دحام عالان5 يؤ ءغ طهطعغع نبتسواتع 10113: 1غ للتءاطلات5 12 202 24

 ءةلوعمج مدعتتم مامر مداطلال 11 عغ ال1113 10أ11311 طتتز115 125ءاعاتأأ

 0ععووع كقتعلعطلمطح عدا

 نمنع أت 11/012. - هلال هكلط4-كأأه]ب 7/07 ه1 111104 6211 0114 11

 10/411111 44 طورت ()1ز1 ه7 زوز: طلمدنهت4 ل]71]77 , 111 ءاتز 15 11510132 00

 مقطع ]دطمطاطا ص طوعاتت1ة1عاتقأ 81110616ع2 2556293615 612115ل1-

 مغاتذ طنلغر, طاتتتع 0مل ءعز> 5151 ءغ ممو6غعد 8110 دانه ءتععقاموأأر 1غ

 اءوتسحتو ص سمعه ذط مئاصتم ءملتعتأو هاو هطغبو ديشر نب دمحم

 هللا هقفو ىبحي هغبال م 17 كالت 1107411111164 ط6: 1ع01:414,

 71/10 ىكالد 3 د4, ؟ءعالا1عأ ةال17 10ءالك: 51 طقمع 11064 11011 51111123" عأو

 113101 12131111 كانذ 11011 710عؤان1“ 5ءكارجاور 12 م2 م01:ع 0مل 51111

5 ١ 
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 تقم 5ءال1 عع, كأال (نارعرم#» كرس ةءزن 110 هنستسم4 هلأ عامل لاهو

 كوز: لا-طاو» ءلقطت للعام , 0111 21110 433 718

 ءوم ٠)1(

 دع همعطاتق ه5 ةطعد تلده ططدع دءقمغان, له 8151106116 -

 حو طقءت16251]512 255625211 باتعا اريسلا لجل ةلمكتلا ىكدعملا

 باتكلا (2), ءغ مدح معد 01نضح هزعتتد مداقلا ةفسححت (3

 مطعم كلا- شطة 20 0ماتك مجمعملا وعلا عا 011

 همعاتم مع1701716, 112121 531 غعالت 0عغ0عا243 2114015 106110136, +

 ناتأ 5115 10616135 1211514: 110421201112 5213عا3, 11 12111211115 21160-

526 0177151522006 2110112 111206122 ,2118626111 111115 11111 

 دمطتتصةما: كلطعد كلا- شخ ططقت ؟ععوتتع11 6ع ة55ء16 710155ع ]1طالاتنتتو

 111 110 1131211 م10م112 01115 201043512 01105 1ععا1ووءهغ 111:05 ةاتط

 01:عءعممدع كطتت كلذ 4553036, 71 ءانزا1503133 هع ءزاتآأ 5

 7ع 15من 15.

 (يم41 615 46:71 م110.  (هل0عزع : ظفعتت هل عدقأق (4), 12 ناته ءماقح

 اصعضنتتع كاطع ىلا -ش طن ميكعلا 111106111, 111311 015636 2

 1هأتلر 112 01115115 6224115 ©5636, عع 15115, 11120 112 21121210 ©

 لتتم ا15 11 216, 0112 10615 21501115, 11غ 111112111113 تع 02

 ةليكلا لع ممطح مدر عما عاتك ات: طفت 1026 ء121:3عاع6115ا15 -5

 101016ا15 ءغ ءءء 101طاتك 5ء21م( ع, 2 20615 12 0160©

01111556 

 ممم لس سس ا ل سس سس لس وم

 (1) 77ه: اكليعللع آعدتعمت: ءرونءاممعللءا ءأ طاطاتموهض/قعء ءلتلتغ ]دغصع ١ ءاتخ

 عغعمرتتتتت ع2 42110 11101 ءلطاتكواتع 125 تامل 0152315 1"1عععار آعام1 ع 111000002273377.

 1410001:7111 . 14١غ 2. 9|" 15 |2159

 (2) 1197 نوعءءم1عا4 ّذص همعتع كاتمتت 1200030, م38. 9.

 (3) آمر الاعتشش عع هنماعد كع 1 طدنستمأ ك2علنك ممم» طهمطهنزو 227 عبيط ماوس

 2عووعتتع ل“ دعدطع 11غةمه]1 2 1١ 8ءماع لعد ادم عتعو هدتعد 2165 17ه غعو, 10236 251216

 م. 8

 (+) 171لع , 0ةقتتتو 8اطاتمازرععم ك4: مطاعم - اراؤوتنم ظوعسا ماعم .اغ0. آآ. 6 5و

 م, 00027)3/11ع77 , 1ع نان1 عت 71ه, 1]8/1) 0222276

 : تيل اا و ما ل ا اح او و دم مم اال همنعبأا تلح 2 نرد و يللا" هه توا رولا 11 ا ا ل ا لاا ا ا
 1 39 "0 210 م



 جاك "ع

 هرماتنغ ءعاونم 1عدع مطقاتن م هطحصعق !ئطغأر نتتمو ءع [115مة-

 ١ ظاسملءلعمتتت (2), ع( قطعص 1اعطقأ1لمات2 (3)و م1115 5

 111435, عدتت لعلتت 11311210112 0111311

 (0نمغ ءغ نان همعن2 ةكلطعم كلا -ش ططقنع 5ك مودءقلر 65

 مدن قتلاصتملعاعدتأ ةلأن113, 5عل دما هطت1213 1201636, 12213 طاتلاتكو

 ناجم متتنتع ءلتطت 15, 1011 16121111: 0112 245 6060 11

 ٠ 511116 5601161612, ةليكت شايرلا عطق الحا راعشالا ميختم قر بابك

 باتكو فلتخالاو فلتولا فإ فرثعلا ةباده لاوكشب نبال ةلصلا

 2 راعلا. قماتطت لعدد كاس دلعاعدنت :ءاعلاأ ةاثد قطعص ةل- شخ ططوع

 معمر ةكلتععأ اريسلا ةلجلاو مداقلا ةفحمت ةدافولا ةدافإ: ءتء طلو

 0 معاتلأطاتقر ل1111 1261160 2غ 15 مجيعملا 2 طمطزو طتتتتع 0160, ©

 رجعت هزنوكتع هاتان هرحاتك طتوءمعتءدصح طمطتع ةعصمؤتستر د 0110 413

 ل16مدعم ىااعوتغ لع ة/لمارودمزر وأب طوع ملزم, نتتت 1 1115مدتحتهنح

 20عمتعتق 25 4506-- 1خ جطتقتتب طقتزاتق 1201111215 م1110, 1106

 110121113615 3غ. (710: م. 180.)

 1دزأ اكطقلاو مصخغاتتمت لت همعته ج5 كطعم كل-شططوع دعا

 1264 7 مداقلا ةقحت 01100 5انمج12 طحعتتا01 ه6 ةلصلا لكشس

 هام لعاعمتت 1عطصمطتطت: هاتك 25 قكطعص ةل-كططوع ص ءةقععتع

 91 مءاتناتر كنت 41115, 116 51م1 0136122115, بانكلا باتعا 26144-

 21110 974112 56276147101111, 1]112 اكطقلا2 طماح 1عتم اتقن, ءاذأ لت

 ةمتلم هكاتوتند 014ىعصغت ج0هغمطتتم هلتأ فكطعد قل خش ططقع ععئطاتت-

 (1) 176 ة1ةءامنر ه] ]رع الاه/رمنتع لمت طرمماتم ع زوو طر طدقعددل لع © ةربقمس
 عمق غ0. 11, 2. 8.

 (2) ةامدتلعاعةمتر غم. 1, م. 866 أ 6ولتنعل

 (35) 231.167 كعو عجاج مو ه2 كعك كرجصماتعع جسسلمتنع كم ا“ رار ودع !اةضاعسا»هدعللو
 مدع 1طصحاكط 21 لهدم, 020166 لع !“ةئوطع مدي 11. 1غ ظدعم» 1826 ةلاهصسعر غ0. آ1آ1, م. 7

 عأ 5عولانعل

6 

 0000 هته ةمصفضتلعهغ (1)



 ها

 لحصر 1م عدو عدم مدع ةح لمصحم ةاطعم ىللا-كططوتع عب .لتعمتم

 كعمعع ص ةمعستصع مءطعءاائهصت 4 0 3 5 3

 ؟عزواتط1 109عالغاتلل ؟ا0155ء 10 0110 511م5, قلخ سنوتب ىغط 3

 ةفيلخ اهلظ ةومس 7507211161107 311 11162: 137 41145 و 1/612: 6

 عمتنا مد عاما رتل“ رمز رامتاا: ةلطحالل هع 8صععورو ]0ع  ةءازجطتطم

 ؟لتع, تصاننح دع تحئا1 طان5 طحاقاأغ, انغ كلطوط ىلا - شخ ططونت عهغتطت

 هءقلعععع هاتت هالتك لع قسم ممتع «عاعاتصك 54 لع اذصحعتعمطتلا

 هطلخت 21عغم115 ط1 غهنع ظهد 11عام

 © ءءائاتك لتع لععاطل2 نان1562, 7أ ؟71ععقزلل 2 (1) 2265515 1210+

 طق عزت ةننتأ 658 (2 18 10ءغء2. 11, 252. 1259 20 6 1)ءءعاقم

 1260), هقزحاتغ ء ء01م01ع 25ءدوانا> 50161 2 ام12 1116, ع ©01-

 ماتك 1526 ءمزتكا710مات1 111 1122 هع 012615 كك168615 111262, 1

 (1) . ©33 16 ةغ ممغطغع كل٠طعط كلل - قططقنتع 2335 كانعاخا 12 211060115115 12011

 و113 للع 00عا5ذانقو 111 4ءائأاتر 011613 560111161 51112115, 1ععاطتات5: 112 م111210 10110 200115

 عوغ ممغ0ي 12 و103 30 0165 231516315 011312 220115 1013ج: ءدع عه 015ءكطلتنو كاطع

 ما- ثططحن دقكعاتتت> 12 12262156 7ءط]3 مااتحم 11 5ععانتنو 2221 5ووو عغ ج0 5غان1121-016

 113185, للع 1 ععواتست ةطعر2كاذ 1201 321:عا2: نانأك طقصع 20323 5011م5ع116 26561122115: 2

 51غ 5ع 256غ,

00 

 0 لا نىفوملا» اعيرالا 0 :ودككض ) 0 سنوتب للا ههمحر ىثوت

 0 نب هللا .دبع وبإ بيطخلا كلذب انربخا ةيامتسو نيسمخو نامت

 ةيامسيخو نيعستو سمخ ةنس: يدر دحا ىف. ةدلومو هللا ةاقبأ

 نمضم ىر ةدلوم ركذ دقو اضرا بيطخلا كلذب ىربخاو هنم كشلا

 هللا دبع ىبأ بيطخلا انخيش نع انه.ةانركذ امبسح مهجعملا 3

 هينايث م ردا ن ردرشع ى ذولا اثالثلا مدل كر تيتا ناك نأ مجمل

 ةءامج هلثمب ىئربخاو ليلخ نب هللا دبع ىبا ط++ هتبار نييسمخو
 ْ طبضلا لها نم ةرهبك

00 000 



 5 5 8 ىصعم ؟7هلعمقمم ةمعماتك هتطنا 201011116: 111

 :داتكر 1طأ مطعم ىل-قاططدتع طحدصمأغ اتكواتع 20 ةتتطتتات 6136و

 هس مةستلتم مدتوعمح تع طعمتئعمع 2 ظعلصعامع 2ءءءررطاتكر 0ععاتج260-

 معد له 21112 7ععاه هطغاطتتلار ءاتزاتك 2116111 10111115 ءتهغ, ةمالع

 نك انوع مااهصعمم ل 10 ل1 مامصد2غعطاتو عع ءماوعماتو ؟ءعاتذ ةممم-

 1 مع متت محان]غم ءطممرع نمصقدعأمر كاان 72631173, ءكتت 5كتع

 8 ١ «عطصك 1؟ةلعصغلت 2 (نطمتمءدصتق ءدمأ2 (1)ر اط ا17طعا

 1 0 1010 هتتعضسغملت5 محقعتك ماهعءعطدغع ؟مهاستغ نغ ةدطوعتمغعم كتمآه-

 ١-2 سدقهطتست 2 لقطنع لا-لطاذه+ 41ج متأ حوت عا ءااتتت آطقع لع
 1 كيلا . . «*

 ١ ظطعم هل قطط علتسمسم ءمردععمأغ, عغ كتتتح 222:02 جصت أ اصح

 4-3 زايصعطسص ءووعغ ءماكغمادصست ةءعتطعتتلت , نانتط 515 ءلرح ءلمصعلت 2م-

 ١ م0867عغو 0 عصفت م2026 طم مهئاتتغ, 560 كم2 عمل طانك

 يوقد مت طادع ءةصح هت وتغ : طمع 1صمطءلن معو معو ءطعمماتكو ءقع

 ادصسمت معز ءءاغر عغ عناق ممؤتلاع لصعأ مأ 12012 01177 ءالت 13و

 55 كتمت 20 طاتزاتك 211165 مء159712155ءاغ , 211532 1111116 1غ

 ةغوقنت كمت دلعاتغ 111 ءقتععتع 0عغاطعل عانت 1150116 لحتنال ظل

 7 3-3 01110 ع عم 11461011111 ه535مغ 0عععاتط عا عأم

 1ناتخ01 111 ءهقععاتع عع عت عااتن 7ءل112 05غعاتغقر 51 مو1غ لات

 : باتحلا باتعا 1مكال ال116 274116 2 ع7614710 هلل, 11 0110 لع

 اعدت طلو ناتأ ع2 82 م1115 2101553, 205663 ع2121 1611 612797 616و

 وعيا موزع ةغ دع نا110عمج ؟عاتقر ن1100 2111 0طغاطات عانت 0م 113112-

 ' لمتد هط عم عام هغ زموع هدمت

  طولصعأمع كلطتت 722عد72]71 1201610 2510 647 (16 كلمات. 9

 20 ؟ قران. 1250) , لل- 1101411517 اتق ظلأاتكر 131 111 ع0 5116عع-

 ةزغ, ت05 26113 كك طعص قلل- كش ططقنت 112 عتتهغا2 1عغا121116, 560

 121 ءاقطح رم121351: 0 طما11غ0م مهد 151521112615 لع ءمطتمأا-

0" 

 )1(  قتلسهللءةتر غم اأو 2. 9

 ب

 هر“ لا

 اه نبق ,/ *ن



4 0 

 نصمت ![!طصتصت ءمأأأ ععتنع 0 ]210110121 16الف 9

 مدعلتدغع علعمم ص ةصتصم عوار 5كلاعوع ص ىنبا ةلص باتكل 6 هلا 3

 كو كشي (071م/ءز1161111117 1187: مكدأاع]» هط كطوتت 2يكهو]طتك 0 :

 ءوقر 51 2011 012135, 0113122 م1115

 طاب كقال-كلاعأب ةلمارعستسد# طعن كطل- كلاوأب طعزن كطان 87 هوهل6#

 وز: طل -/لااهأ طءزج راقنا 8ءونلع» كلن- 1م لعهتر 17 21 عاطخأ 2ع 123115 ةلقلق0

 ؟وو (د),ذص تعطع ههغلت هات مةوعقءعوتسح 4 كظطنن لطل- كلادإت

 لوزن 4 كال طورت اءرت لطومأ-اكيمعبم حاتصمم اعوتأح طحتتصعاتع طاتتتح

 ءاتك ع5ؤغ ( 2), م0562 ءهملعاتت 2211161 155151216115 2 ؟14 لقال 2614و

 قازو عع دات عععوومانع م12226ع0عطغاقر ءاتتح ءمظطتمت 2615 عقار كتنتح للطان

 ٠ 811 56طتاتسح هات لدعماطسصح صغار طتصت ك2 عمدت [عوعتت 2610

 ءىمردخت11 غ 20 ءقتدنمسسممم 20 عمم ماتم عاجل هطحر 11غ 211عا01ع5 21251

 1101ءدصخر 7عأ 20 ؟هعولتتف 1طعاجت ل1112 207ا5115 /ءزن471, 0111 1121

 انغطع 1 جاعمغاوم كععععوك اتغ 1طكءتنع !1ععغ ع كطقتغو 1ع0عئا5 ة

 ل ةعمذطم ءغ كطدت 7ءم هزنعممم (3): كطعم تلتقط طوع, طصعتمع

 مءا1ءئم ةسغعواتهمح غامق ءادصممل ة0عطم مه ععاتت, 17 ل عطة

 معمعماتك عوار انطأ توه ةدر زلمم ومجرب ةدصع لمسصتسهاةعاتكم وانت

 ءعمصس ةطط٠عم كل- شخ طاطدتم [عدغعلط طقاتلل ءاتع 1

 موؤعوهر ءكتتط (نطغل5 211 11طعطط 17 ج1 عصغاقنتت 06510عقعطغر

 قطعت ىلا- شخ ططدع ص دتعطعمم ”1نقتعج 1ععوغاتك 20155115 20 23261112

 معععت02, هط كقال ةهعمم رنه طا: كطالب 242 0هاطاتلتتتلاع انا 3

 (2) . كادددللعهتتو غ0. 1و م. 51.

 ©10 كان كطل-كاادط طعد هل قطب 8315 معا عءعبسمسم ؟216مغدع هطغاستتتا

 دسم 6هو: 710. 87110هز7ع لعد 8ء:ا غمد عا لعد 1)ز11هئ1765 ةةتلكتلأتةةهقنعك كع |“ كر 1 ونلع عزا عزنس

 ةممماع مدح [طدح]كلط 210هدنسرم تهلستغع لع 1“ حعمطع مدع 14. 1ع ظدعمس» 12+ ةادهعب م. ]آو

 م38.
 (1) 5106 طقصع ءطقتسمتم ةمان0 آ2ةقتتأا1ة, ط4 0ع تامتتنم لع آهاعرنعلميم 55

 11 لمد همغع 12 عدل قعدة دند لع1د تداهم عه 1 :ءءءملمص موطانعم لعا 8:ءءاعدعس

 ددصم 5. 10. ةكدستنعأ 10327112 ) (0011300, ءآ ل3 و لع 1[8هنعدط ع ع 1884و 5. 55

 ءأ 5علمل ع
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 “ذ دم هد طا 0مل 245530218 1511 21110163 120051 ءالق1 05 ءعا ءار ال15
 2 مه
 مبا ا

 0 انتم نع مزز 1 عع ][نمغ هع عم ونم0 كانك طقوم مطتممم 5ع موءح

 'ء 1 . عامع  كطعح طدمعتمل (2), كقطع آ7طفططت (2), آجحهطقطت (3) هع

 - ةلصمكلتت 4

 2 ١ انهدص ةطنب كللآ قكمددلمق جاأولاتمو5 ةاموعتتغع !ئطاطمور 2 طا10-

 5 000 معوعاستتتى, 5مل ءزع قطعم قللل١ قططدنت ةمعععع مدغعغع 521 عع

 . لم م0 وع مواددع, ةءكانععغ ![!طعاطسمم انج ناتو د27 65 ءم]]ء214 علل

 1 00 10411101115 0+ مءمعه1لأ5 © 171051611115 2011111115115 61 004

 -- 1 و عن ا يحلو لوا 8

 . بيتل 06

 رمروةوعفمتنمر ا اتاحتحتمم لع هههتنا ذك ءكقن ةرامارمستمد# دن لءارمل

 8 م4: ططعد فملحكططدت ؟ةدغعوتتم هعوءانع هط للطن كلا

 . جلزو ععموعتغع همعتن طئقصع ءقاز 103 كتكلل 21101 0ع هع طانق

 "7 ىلع ىبا ى اوع 77ه4ز11ه1:6: طنا للف هلام كذملم © ىلع ىبا دياوق
 7 قئفدصلا 4401 411ه: كطدب ألذ ردم لمز# 1نوردتكتتم طماط 0ع هع

  عزطتتك هط طمع جنععمع دعمت مالقر عل ع 1عءقمدتطاتك كاتك تعم وعأو

 1غ ءأ11 جعل تأ

 2 [كحصم ذص دتمطتطاتك هاعمعلتطسك ص وانتطسم مون هاتواتم4 ءعمدح

 ٠ 2 ممرتق اصاعض اها اتطح 713 011322 12 1115مةط13, قطان للأآأ 95

 طقطات# لتوءارحات[ هور نانمحتنم ط1معئةهمطتمك كلطعد كلة ططونع زد

 (1) . قلورج طوععصات اعلم د0 طلعمت ءملتعتك 185ءدتتدل عدقتك ةيهطتعع دتتصع ماللع

 رماست ءلتلتع 1[مدمعدعتك 000:2: ( 8: |زه1رععم . ام هطانعم-رةؤمنمب غم. 1. ثق. 11.)

 - 11دقناا 11120001373111: طامعت. [*”|كال , مدع. [زغ0 هع دءودعس
 (2) 10و عرس أنا: ولع تناك /رقكامة متزن هنأ": موؤنلأت كسا هام ةلط 4ك4/:-1) عطا

 ةيتمغسستر, 20 طلعص ءملتعت5 15ءتتتحل عوقتق ةيهطتعع طتصع ملص ع01عضنسغ 1هطت-
 .كقعرد ©هلعمج ع 1تاتدستك 1ظخنطعتتن (8ةطاندارععع كب هطنعم- انوع, غ6. 111.) الآ دطتغا

 111600013616157: طخ ع. 655. مدع. | 8“ هع |[ 5[.
 . (3) ةطرتاعر» كهككييت ترم واق لكم منن أ 2 هيلئانمتسنم» فوتتلامد»ع ءدععءاأع# اخ لت

 متع فقظنت قةطلحل1د 12ةطمطتم.... !دمألع ةععتط عصام كتمدنتع ط1 عدت نق 1" تلت

 : 1ك عدلا ل: هاد عع 000763636111)111. 22:1 ءنأد 111.2: 27, ص38.

 ١ 4 للجوء ءاعو ىالر» [ةل يزعم ها ]ع ازاء ملمع لمد هج«مطعو ل ظوممجم ممن“ كا- ]|8127

 رجانطأل عب مدع 811/1. 16. 1آ2هدرنر ©. 12نعدغ ]1 1ك ءط] ءغ آ[', ؟8تعطغ. طعرتلع 18556

 . 5٠عمر 1. مدع. 4

 007 0 ااا 0 1 | | |[ [20
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 دبعل ةبسنلا هبتشو ميعن ىبال نيملعتمللا ةصاير .ىذسرتلل ليامشلا 20
 ةفرع نب نسحلا| طع ىراصنالا هللا دبع نب دي 0 ىنغغلا : 0

 ىدقاولا ىزاغم ناوريخ نبا ىلاوع سراوفلا ىبا نبا ىلاسا

 ىبلسلل ةبححصلا بدا ىنغلا دبعو ىنطقرادلل فلت لاو فلتوملا

 َخ 8 نيساقلا ىثتاسنلا قنصم دواذ ىبا نغس ىئاسنلل افعضلا

 ىراخبلا 9 رات راوس نب رهاط ىبال تاءارقلا ى رينتسملا هللا ةبهل

 سوفنلا بادا ىنطقرادلل تاكاردتسالا ةمثيخ ىبا نبا 2 راع

 بيظغعلا رك نا ُ راق عفاق نا مجدعم ى ربطلا رفعج 0

 ىبال ثيدحلا بيدرغ ىنطقر ادلل للعلا معن ىبال ءايلوالا ةيلح

 فص ىارفعزلا نسحلا| فدك دح 0نودرم نب ديرب تيد دَح ود

 ىقتتملا ملص ىبخلا لقصو ف. ةلاه ىبا نب دو كيَدَح دواد ىبا

 نب نسحل |! ثيدح ىلعءالا دبع نب سنود ثيدح دوراجلا نبال

 َح رثثو انخع هللا ىضر اسس ا ةبطخ ىلساحتلا ثيدح قيش ر

 بائثك ربحب نبا اط وم ىسلدنالا ىبكو نب م اظ وم ابن رغ

 نارقلا ىناعم زدزع نبأ بي رغ ىرابنالا نبذل ءاذعب الا فئقولا

1 

 ةزمح امور ىبارعالا ناك قيرطلا راصتخا بانتح نارشب نبا

 نبال ىراخجلا خوبش ىجابلل ةراشالا ىاصضقلل بابشلا تايزلا

 تاباذلالاو عيعتلا ملسمو ىراخجلا ىلع تاكاردتسالا ىدع

 ىنغلا دبعل احا ماهوا ىنابيشللو ميعن ىبال ائيدح نيعبرالا



 000 20 ءاتضح 21101 ءادلتتنتت «02771362ةلخأر 11661 01105 هغاءط عت أطل

 . ةطن قالطمل 1آ1رز20لط (1), لع ممعتدونم ةننعصمع قلص هل ءاعدت

 0 طمع ةععال1 55 ع طلقغم132 52615

 010م فتان خللأ 3ش555026 كلصت ع“ 2ع لعاأ نتاع ا[ نت

 . ع عمان5 عوار طقس 11 تاق 1112111111115 0102111556 ©«00عطت 21150

 0 6غ ةعورت ع2 طاتق وعل 11 مااطعأمأو 2111 509, 3

 000 لمعتت؛ 5ءعوط] ءغ اطرادصتت ( 710. مدع. 159 آكتع و ءغ

 37 3هؤأ اتض5)
 1 7 هسمم رز 14+ ظطات ثل] 5ععدطاقت معطل عطا, هغ 151 عانقت 211016-

 مام متاتأ غر نانا 20 طعااسضح 209ءواتك تطعن 2205 ععاتعاطلانلل

 طقع تعاع مدح عدععوسغ: فمطتت ىلل] كتح كتئعطءالات م101ةءااتك (2)ر

 . لص مىعاتم (تجغمصل## معمحع 102م ءولت هععاقاتك ؟انأكر 761 انغ 216غ0-

 ع5 ليعاتصأك طحهت تا“ .هععاتطاتتغ لتع 71عع51213 5ع62 17262515 8

 م0115, ءاتلتت 5632911162 211110111111 55+

 ©0305 رض 120112011 ن1طع كلان لأ طحطات عا 2128515105,

 2116011طاتقر 111 ءزاتذ ط1هعتطد طلة 5112511111 515:

 ءوو طقع معجم ز:هنع ددغعأك !هصعاتنسل عقوعع

 (نمغ ءغ نن05 !1طن:هم5 لمءاتعتك تطعم كلا-ة ططدتع 101غ

 ىتتنح مدكور 1غ لع 015ءاجانات5 ىلطات فلتر هيلع عم 010011

 الأ هالك 017 ءءاقمرتع هلأ 7ءل هلت هزعتتفب عغ مة عاواتع

 ىفطقرادلا ننس رازبلا دنسس ىذمرتلا عساج ناحيحدصلا اطوما

 سس مصل سه

 )1(  الزلع زد غءدعطن مم. 70 عيا ذصب ءملنعع !1ععاطنتت ةدسرم , 1ءعع ةيرملا

 . نع طلكغمرأ3 مموغانأة
 (2) 18عيضنت ممكاتطمممصتس مرعععمع مئلصععمو !طئقطتمصت طغص ؟كنعسك اطعم 1'ءاءانكشن

 (ةلمةللعدمتر غم. 11و م. 759.)

 : دا

0 0 
 0 م6 عمو 1 2000 مضت 508 لعاتطتتغ, وقاتنص 015ءكرصاتلأب



 ب

 ةعئاسأ 0 6 معرع يمرس انكاتع مدغم ءلتغم» هممد 20ءمعغ ذص كلو وعلما

 487 22800 :ءاتواتتك غ ندرس ةقءانط 201 تطأ اتم دققت 5

 وسمو هيتس 1لعسص عع ص كلن جام+0 ءء م ]ءنوصلما عر ا

 لللتا0 4و0 زج 11152111212 19615115 112 12115 52141, 0

 معمر ممتع هع 14 طقطتعمحتغ 62016ةهصعو ذص طمعذءطتله دلعطقست

 1ءاعمعمم: عع طاموعدمطتو 1مكعتتع !1[ عع ع, ةلطات لاا 4552024 ممن

 عع هاذغلس دءلعمب ةحنلددءعبر هل د5 ةكطعمص ذل كاش ططوت 10116ءا6

 15 ءاططتتقر 1150116 20 ةتتتلا102 49, 1111 5ءغ2ط1 (؟710ع م38. 5

 ءغ 214)و طاتطع آ01ةنطلأ (م38. 217, 291, 299, 302])ر طاتقتع 11 1<

 16غ ؟داعم كلاعاعد ل1ع6 (مدع. وهز, هنتصع ا 21 عتغا#ت (م38. 56)

 معاتتووءر ءغ ةطخاتنطت 25 2110 4937 ءاتنتت 11 115 ال/[نع12 00ءعاتح

 عمات 155 عات 111115, 116 24 ءاتتتت 211016طل13 1111

 1201 مطدأ5 كاتكواتع 0101211122 مء116ت5, ىلطان كلت 20

 همغاطتع 2017 عانهغ 2عع10ع212 20 5201101612 57 عأ2112 تأ 8

 عملات 0111 20 ع2 3 1111600

 1:ععا] عاطقر 1:عأذ ع105ا15ر طاتط01115, 101415, 2619115, 53016115و ]1106+

 ال1 نعام طمطت122615, 5م ءدععدت من1 25 طمع طحاتطتعاتع معغاتتآاغ (1)..

 و1100 250 عاتح ع1 02665511132, 71 11غ 2112 ؟ءعاتغ 65201610, ءاتاقل م1:26-
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 91655115, 0111011 311115 112 12 1116ع 2225516, 1151 16ع602ع5 2023-

 ٠ عاقكنممتح 1833ع0لهلعصدأ جنح عغ عمانتل نانا طمع غعاط مهننع 11 1ع

 1826020 معمم عد ععمسك 211015714: 122ع5ع ءاتلت302 م05غءأ هنأ هنن

 (1) 71016 © هوع]بأ ليا ءبر" عزاب مرع لعر“ رار« مار“ هلمدمإ ]رع 11 عرسانم ]كوس ل”, 111م رع أل, 031

 11و ع 1882, م3. 9

٠, 





1 04 0 
 1014آ35 127

1 0 48 

34 
 م 81171 41-3 8 84 7
10 

 70 وعهرطت" انا 1

40 
 عاطل 8 , 881717 581361714 271110 4181018 25001:147:18731815 0051018 ٠

 * 225101818 ه1, 22
7 

 1 ممم 1 0011884 11 4 7111 0
0 00 

 80 : 0 01117 1111 جا 118111773151 نظن 171035 1,1706103 2101155011135 1

 م مك موتا 1115108108 جمد ح15 5084115 3
 2 0 2 غار 3 ” 0

1-4 3 5 

5 
/ 6 1 

1 
0 

0 

026 , 

1 

 لك“

 7 الان الان 2
 مطاتط زوو مزال مظ 85]80 ار
 اس سيل و

0 125 
4 

 م
7 
.4 3 





 11018 طنذ 10000 115244-



 را م , بانك 0 1 0

 اف ةفابنلا ارك مرا 0 نا 00

 ىديرحلا ضاير هب ىو أمم أاهنع 2 ىا اهيلا لك رولا 5 /
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 ةريمغ نب دمحا نب حي نب دهحل ميو هادك محلاو منهن 0
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 وأ ايهيلا كا نوس أهيف ةهابن لأ م ا اهيئارعشو “ا اهدا رماو , اهئاماع

 مهتو هاا مح وه 8 ى ءديمعلا م 5 هد قو اوم ابهنع 2
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 52 نم >لأ ندا | لفي جل قدلا فك
- 

 ة رظانلا ناك امل هناف هدبعو ميركلا هيبن دمحم 2

 0-5 مهن ادلدو مهن أهفوو نةلاجر 2 ةفرعم 0 أرقتفم ولع ثيدعلا

 ةفرعلا لهاو نوثدحملا ةفرعم لهج اذا ثدحللا ناكو كلذ

 ا هب اكن ىذلا عضوملا نس ةهابغلا

 ا 1 161 لعن للا ترجتساو ةرابخأ هنع تدعب و ةرايد هسأر

 معشلاو ةهابغلا 5 0 هقفلإ لهاو سلدن الاب كيذا كاوا

 0 حا 2 مهلا اذ ا 2 وا 0 يا د يعاب ودول 0 ركخد هل نمو

 ا لا دو يرجو ةسامارلا نأ ليضفلا ملعلاب قلعتي ام ىف

 ىضر نيعباتلا نم اهلخد نمو اهعتف ىلوت ىذلاو ابهحافتفا تقو نم

 دجأ ملو مجحعملا لنزورد ىلع كلذ أايترس 2 2 موخع هللا

 نب دج هللا دبع نا يباعك نم لبقا اياتك مدقت نس بتك ى

 نسم تيمتو ةرداغو هلفغا ام تدزو ةركعذ ام رثكا ىلع تدهنءاف

 اعلاطمو ىسفنل ةركدت فكل ند هث دمتعأ 85 تالعجو فقو 1

 ضاوع نس هب تيلط الو اضوع قولخ“ سس ةيلع سمتلا مل ىمسن ال



 0 (نا.١1 ؟ ه)

 . ةخهجر نم أب رقمو ةيجول 0 ربا لل ا لعجعب نكد تس هللاو

 لوا اماف ئةدقرو هتنوعس# نع ديعلاب ىنذ ال ءدخع نم 01

 نرقلا ىف ةرجمبلا نس نيعستو نيتنثا ةخ- ىف ابهحاتتفا تقو

 ... . ىنورقلا ربخ هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربخا ىذلا ىن املا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا رشب دقو فيكف اذه اك سادنالل نكي مل ولو

 000000018[ ولملا تافصد هيف”... ةالسا فىصوو هب ملسو

 00 مارح ما هملاخ نع كلم نب سنا ثيدح 5 ةأئيور امك

 هللا ديبع نب دهن ىب هللا دبع ده وبا دهازلا ةيوارلا ةانثدح لدعلا نع

 سابعلا با ان لاق ةبيغز نب زيرعلا دبت نب ده اذلا قبح هنا ا لاف

 ديحا ونا ءان لاق رددب نب نسعلا| نب دمحا سابعلا وبا اف لاق ىرذعلا

 7 ماع 00. بأ ان لاذ ةيورمع نب ىسيع نب دهن

 نب اا ل . نب ملسم نيسحلا وبا ان لاق نويفس نب ديحح#

 سنا رع نايح ن: وعد 0ع نت ا دو دو 44 هاى ا ام ان 1

 اضيا ظقيتساف مان مأ كرلاق مده 1 ا ا

 مهنم ىنلعج» نا هللا عدا تلق ةتلاقس لثم لاقف هتلاسف ىكدحهضي وهو

 رخبلا ى ازغف دعب ةماصلا نب ةدابد اهجورتف لاق نيلوالل نم ثنا لاق

 ثقرتاف اهتارصف ابهتبكرف ةلغب اهل تبرق تاج نا اهلف دعس اهلمحمف
 املعلا ضعب هلعجو ةيوعم نامز ىف ناك اذه نا اضيا ع دقو اهقنع

 ىللص ىبنلا ةركذ نمل هتراسا ى ربلا بوكر ناك امل هبقانم نم
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 نوكي نأ سلدفالل 3 ا الع 71 ةفصلا هذه ماسو ةيأع دللأ

 0 نس دعب نك دادعلا ُْث ىيلات اهوعتنفا ىيذلا ايفالسا

 اهنا لوقي الئاق لعلو تدم ى هب رشبلا لوالت شيجلا اذه بكر نأ
 مسلس ]ك1 ةيلل ل1 نس اد شارل هيلع هللا ىلص لوسرلا يع

 مسلدد ال“ لها كلذب ىنع ملسو هيلع هللا ىلص لوشرلا 20 ا

 عماوج ىتوا دق ملسو هيلع هللا. كضا لوسرلا"نااهتيغ 0 00

 نوبكري ةتما ف6 م للا ”كبيدحلا اذه وا ركذو ملكلا

 ىلعت هدر وعدد 1 مأر 6 مأ ةتلاسف 9 ةدحاو دعب ةدحاو ةازغر 08 جب

 نم اهناب .. .٠ ةربخو ماسو هبلع هللا ىكلص اهو دحخاف 00 5 5

 فتكاند ايتلغي نع ترخو سرب لل ازغلا نم تزاكف نيلوالا
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 اهيف: نيكو ةاوغ: لوا ىو هب 54 ١ رهظف هنوك .لبق ىشلاب

 نيذلا نولوالا مه سربق لل ةازغلا» نا ... . تبثف رحبلا نوملسملا

 ربخا يك مهنس ما رح ما يا 0 هيلع هللا ىلص ينلا مب رش

 ظفاحلا نك حس نسيصرخ و .سعلا ىبا نع دحاو ريغ ىنرمخا دقو

 ىلص ىببغلا ن "ىلا ىلا ليبس ال لاق هنا دمحا نب ىلع ده ىبا

 نيعباط ركذب ىتوا اس ناهبلاو ةغالبلا نس ىتوا دقو ملسو هيلع هللا

 ةفاضالا باب نما رقف ةيناث اهل ةيناثلا ءالل ىلوا امهادحا ىمسق

  ةيناث ةيناثلا اكو ةيناثاا الك ىلوا ىلوال . . . . ددعلا بيكرتو

 هيلع: هللا ىلص وهو ناث دعب الك ةرورنض ةثلاث ركذ. لل ليبس.-الو ىلوال

 ىضتقاو نيلوالا امهادحا ىوسو . . . . . رشبو نيعباط ركذ امنا ملسو

 ككلاذ نم ىناثلا وه ىلوالت س رخالو نيرخا ىدصلا . ..... كلذ
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 نإص لوسرلا ا لوال نرقلا دعب نورقلا لوا اهحتتفا ىذلا

 0 2-8 ١ م ةدحد 0 س ريخ هئاب 0 روضغملا ملسو ةيلع

 د 0 1-12 ناكو ةنشطغطسقلا لل كيلفلا ديع نب نميلس مايا لذ لعد

 كاكا

 ل ا لإ يوت سا 1اس ا يي هكا 2 ايناف ةياقص امأو

 0 لا لا ا ا ااا ملا 6" 172 ا( 9 ااا هيعمل هل هله لاوكاو هر هن هيه ها هاه هاو! "هيه

 خرا سس ا ومو زيراتلا لص هو رعس ا تو انيار ابداتتفا
 - )ح »4

 دايتعال لج. داخمال“ .ىلعف 5 ككلذ دروي .نا نس دب الو كلذ

 لاق دياع ةارف ده نب ندح رلا تح 8 ,.اعلإ ودا خمالعلا ىضاقلا ىنندح

 1 وبا ىئضاقلا ان لاق ثيغم نب ده نب سنوي ن 00 ولا

 نم: نب ركب وبا ان عبصا نب مساق ان نيفس نب ثراولا دبع ٠....

 00001 ليربش لما نع دلابخ نس ةرق نع ده نب" ىلع ةمثيخ اولا

 000-1 نييلاب تيار ريعل لاقي نميلا ضرا نم مدق نييلسيلا نم

 نسحعل اذه نا رمع لاقف اذك رهشو اذك ماع نس نوبتكي خيرادلاب

 هيلع هللا ىلص ىبنلا دلوم مدق 0 يا نا ىلع عمجا املف اوخراف

 ةكس نم ارجاهس جرخ نيح لفف لاظو 2 جون لاقو 0

 ميذبلا لل ةكم الل كل انوا لاف رقوعأ ليج ةاغيلو نئاق ل اقو

 لها ناف بمحجر اولاقف 00 هيا ةريصخب اربذن رش 4 را لاق ث



 نورخا لاقو ترم قلم ةيق جوخ مق دل رهشلا .ن
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 رم 0 علا 5 | مرحتملا اوخرا نمش كإ ع ديق مق ىذلا روكلا ١

 ف أ اوريصتا حملا 0 سانلا 0 ريعخم وهو ا ا :ءانلح

 ماا افلا و ها ا يلا خرا 8 "ل ركد ودا لاق مردملا 5
 - ١م

 نكح [ل+ نهود 1: اق نيتنثا 00 وأ ة 2 0س الأ لاق 0 18 : اح ا

 0 عيبر ىف ةرشع تنس ةنسا ىف نانفنو ةراكع عيس ةنس ىف ديرات

 ل رمع ند دواد اننوةرك ت1 لل

 1 كميل ا دعا 0 نم“ ا 1 هل ا ع مم 1 كرس نك ١ ىبم ةمد . رن ع

 6 رش عبر اهل ن هل كلا ملول ني يسال كر لت ب 2 127 1 ومو ت7 كا دك |[ ا از قف م ا
 ىبلد هللا كفك ةافول ترا 0000 لاقو مادو هيلع هللا صال نوعا

 ماسو هّيلَد ل لآ :قيلدص دلل 925 ل ردا 5 , وذ 05 0 لاقؤ ملسو نبيع "هللا ٠

 كال لإ لو نهايللا 1 او قحلا نيب ىيرف هرجاهم نإفا 00

 0 رت ل دكخل 37 ركب .ىدأ لاق 95 هيلع
 كاك انآ لاك ران لاف ليكم

 . ف ل د يكحلا خرا نم لوا نا رانبد" قب ىرمع نع ند لا

 ميش. فل ةذخرديلا ا ملسو هيلع هللا ىلص ى ا ماو نميلاب و وهو ةيسأ ْ

 : / 2 ايل . يم
 سانلا خرا أمناو ا ا ا سلال " 1 لوالك عهبر

 ها رحب ىدإ لاق ملسو ةياع هللا .ىلض قتلا للا

 باطغلإ؟ ك١ 0 2 ه2 ه0 هانم ك6 00 مك كان اذه 5 لير < < : . 7
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 ادم للافلام :ضانا ناش هلل

 0 5 يرط ككل تن اها ع 3 مثل و لاقف سرغل خر اعلا -

 0 هللا 022 هللا لوسَز ماشا حت اورظند 3 ع مه هثار ا 5



 (م31 ند»ع)

 ملي هيلع للأا ىلد هللإ ل ع لع نم راذلا لح ةغبدملاب ماسو

 : بوعل لوت ملف ةيغتلا ناينوب اةداعب
 || 5 ٠

 نم 4 ليفلاب اخ ١ لد ليغلا ح هو

 . - ماا .

 2 0 9 ناد باطخلا نب ردع نأدح ىتح ا ل

 ١ 2 ا ما ب ك1 3 أ
 0 ا نب دويح لاق تايطظ# 0 داو رع يبل ل 2

 ش عر '00 الاقل < ' ا كدو اهنرأ هل لاق. نا

 مث ليعمساو هاربا 554 كيل 2

 0| 01 كلل ذك تقرفت نيح تببلا انب نم ليعمسا نبا عزا

 اا ا حا 2 ىم ارهرأ م يكرر يكد وس د2 2 ظ5

 ظ كلذو ةزجدهلا 1 خرا 0 ليفلا نس خيرافلا ناسف لعلك

 .انلاف 3 هرشع نامت 5 2 ردكم[ كيما قال
 2 اح

 / ع 00 ا لد لوسزلا لآ رض قال ةليا ةرعض - ينثاو نفردشت
 ُ 3 ل آل 2 - , مك

 لوألا عمن هدليشلا ا نيو دل :نايغت 5 ءوم هقئدفلا دق
 دعب 2-0 9 2 نم هس 26 ٍ 00 روج 0 8 أ ١

 3 مرملا ةرغ اح ةرجمهلا لبق زرانلا اذ

5 _- 
 اذ! قاتلا شيجلا زيماأ ناكو.  سشادنالا تف ىلاوت“ ىنلا اساو 1 . اا - ةءو ن0 ّ ١

 ٠ ف 3 .٠ 5 ١  1 4هع 30 00 م 1

 ندملا نم 0 با نفع ايلاو نأ 1 نبا نيقو 2. . لمق ا

 ول اهلباقي اميف 1 نس وف 00 رعأا ى ناوزوقلا ربد' ةاءةملا .

 | ٠
 وسوم ع دف 0 8 6 زاجتملابو :رلان ..نرعت 0061 رحجلا لس
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 1. نيل زال يفوت هلا طوع 0: ركلستلا لع لال
 271 1 3 000 ٠

 يلخدف ل و أروتنم ارضا زاجم ددح نر سلدنالا

 ةتيلغي رجصت نب ىسوم م را اهب ودعلا يلع ريظتساو اهيف ندمأو

 6 لهم دق ميانغلا سس دل لصد أمو ندكقو سلدن ال نم 2 قلع ١ 3 000 00 ها 5

 ةيلعي ناورم نب كللملا دبع نب دهلولا لل بيتكو. كاذب .ذارفنالا ىلع

 دندإ| ريغب اهلخد دا ةدعودد ف راط 2 يعكاو ةنسكذ لا ةدسمد و ندفلاو
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 فل ثسإ 0 ل ف هقححاو : عدح هذ 3 زواجتي 5 ةرساد و

 520006 ا لك  هريعلا فاملا يشر 01 و اوريقلا ىلع

 مورلا كلم قيرذل لتقو ةكاميلا راد ةبطرق ىلع قراط ىلوتسا دقو(*)

 00 500 0 قر اط هاقاتف سلدن الاب

 لك كل يمفلا أذهو كليق نو 1 انإ ا دل لاقو هل 0

 عج

 1 0 ردفلا بست كلا اذ لاومالا يا ا 3 هيلا قراط

200 

 ع ىب اك دخلا "ف دارتسا هذ د 1 نم اقراط: نال ريصن نبا
 ا

 0 د مككا دبع ن: هللا دبع 0 ندحرلا دكديع مساقل أ وأ نع قراط

 5 : 1 ١
 لاق رصم طاطسغب ةردغو تايرلا مساق 3 مد ليعمسا رهاطلا وبا قربخا

 ند كلع علا 5 ان لاق 0 زو كل ودأ أذ

 1 ع 0 عقلا 9 ندخل دهم كح بالاكل

 هللا يدع رك (ليكرلا ديع ان لاق ديف زي ولك ا سلا نب ىلع

 0 ا «ضراط ك0 ن0 را نبا

 ىلع يسرب قب زوم نوال ةئلا د د , ديلا بتنا املف بقل

 عاود م ما نوط ل 0 دجات هيلعو دز ليج ىنويلغي ند ردرسلاو 0ك ولد
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 00 نيح نم اولتتتاف بكار مهيف سيل مهلك ةلاجر هباحسضاو

 ا ”ا0 نو لقيرذل .. 102. اونظو. -تمرغ نا م سمشلا

 نوماسملا . . . . اهنم ربكا طق ةلتقم برغملاب نكت ملو نيملسملل

 نإ لاقيو لاق ةبطرق لا سانلا لحتترا مث مايا ةثالث مهنع فيسلا

 ىو ةلطياطا لل! نلدنالا هلكت دعب اقراط هجو ىذلا ود ىسوم
 ف 4

 ل تاكو .سلدنال رغث ىصقا ةنوبراو ةبطرق نيب اميف فصنلا

  تكرشلا لها أهيلع نيدلع م ةنودرأ * .ىبمخت زيرعلا كيع نب رمع

 لع هللاو اهيف ةدئاملا ب 3 " ياعراط قاع: ا دعم

 فلا للمعي قيبرذل ناكو سشانلا باصاف كلذ ارو ام لا لحاسلا نم ليم

 دبع قورو 00 0 ١ © تأ راكب هداه يااا 6 "لانو امنا وسبوولا ا .٠ ةوليدتي هنو كد 0 ا

 0 صل أد نس را 29-2 نع ل ا عل نس ت لمست" جدا || دعس لفطفلل أ نع لاه ر هللإ كتع 2 ا 1 2 1 1 |

 - . سيادملا 00 هوجو نك . صم 1 مسلدنالا عنف انآ رهضت نبا

 اني ا ككراملا ةحيدسم هل علطول 1 ظ

 نيرشعو ةسمخ "ا ل ا 5 تيم*هل ”لاقن انهن

 ,نيذلا ث كولملا .ددع ىلع ىدهو توقايلاو.ردلاب ةللكس اجات

 000 املا ىلع فتتكو كتييبلا [قللد 2 هجات لعج كلم تاس املك

 الاول تا مكو تاك موب لا رهدلا نم هيلع ىتا مك د الص

 اا 0017 قيال تمحتتفا ١ . نس .سلدنالا هالو 1 7 ْش

 ناك نم ضخ 5 دهشو اهتبالو يمداف رثس 002 2 اج مث" ت0 سا ل

 0-2 ةعبرا كلم سلادنالا لها قرتفا لذ لجا نم نتف كمعفقوو دعم
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 داوم مدل لكلا رارض نب 0 الل 2 ايلاو 0 8 1 1 ١

 ضل 5 0 م قو 6 'رفلا دعب "عاطل 2 ميعمجو ل

 مايا اهيف بورا ةالوو اهءارسا اوناك ني روكذملا ”الوه نا ال: ىللعخا ش

 دابجلال سلدن 2 00 دقو قرشيلا نم مهتلود باهذ 06 يما ىذب :

 قل مهنا نوم دنح ا ةركذ ا 056 انمدق دق ةعامج ىنيعباتلا ن 2

 قراصنالا تياث نب سوا نب دمحم رطاخلا و. عم نال رشاشاو

 نع ىورد ىناعنصلا ملل: قع ا ةردره ىبا نع ىورجب

 00 ديبع ىبن ةلاضفو هنعبهللا ىنضر تبلاط :ىبا نب 50-1

 ءرصلا| ندسكسلا دضاق ىب ديرو طع نتا نع ىوري ىقئفاغلا هللا دبع

 1 «ةيدوينارمب

 1 غلا بميسملد قنلا روصن نا ٠ ا ا 5 ِ : دبع نت ىورد
 ب

 مهزكد ىتايسو (4! 2 هارلا ممل 0 ىورد 5 لأ

 اهكرا دثمو عك 5 سلدن ال 3 1 ىف انمدق دقو هللا 8 نا باوبالا فر

 لدعلا 000 ريعدعلا ا 0 كك كح رغملل ككل 0 ان 0 دق اهريغ

+ 

2 
 ديخسملاب دوي ودأ دهازلا دنع هد اقكدحم ع هج 0-9 لدعلا نع فيت ل ف لا تش يا هل رع م

 فر 5 5 107
 ريش 1 ميشه ع نحت 30 2 علم لاق 250 . افنا مدقتملا

 نبا دعس نع ىدذ يخلا نمثع 0 نع (. .ده ىف نب دواد ىنع) ىطساولا

 برغلا لها 1 ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لوسرأ نا ضاقو ىبا

 اماع ناك ناو . : . . اذه نال ةعاسلا موقت ىتح قحلا ىلع نيرهاظ
 ايققحعج 0 د زمو مومعلا ق اهلوخد ظ55 دل 7 او ظح 0 سلدن ننال هيلع عقب ال

 طيعمإلا رعجلا 1 ررغلا انهلحاس نضعنو ةبق رومعملا 0 اهناو بدرغلاب م

 1):لصالا 3 ضايب 8 .لاب هطَخ اذح
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 مهترواجممل نيملسملا روغت -_ رخد ىو نال ىلاو ربت ال تملا

 ءال
 رحعجلا نال سلدن ا هرد رك ليق امن و ميه - 2 !..>إ لِ 1 و مورلا

 )ا ّ 2

 ابنس لامشلا ةدمج نم هيق مورلا ناك م 2 انتاج عممج“ طيحسم

 رب ةنيطنطسقلا ىلا اهنمف ال نو 200 رححلا نيب ةريرجلاك كن انف

 نم اهيلت .ةيما ىنب مايا مرسل ا اصف

 رم برطضا املف رلعوب وأ ناوريقلاب دذذ وميقي نس لبق نم وأ ميلبق

 ىنب

 ةبقدرفاب بارطضالا تو نع !ليتكأو كلملا

 93 سلذقالاب' اؤقفتا مث 0-87 . ٠
 , ا

 بطاخ# نك ماشلاب رومالا رقكست ل اح ةيلكلا مم 2 71 مد ليت

 دبع نب ديرب ن دئيلولا لدقب د و ند رشعو هيدنس 0 ع 8

 دالبلا صاقا ةاعارس

 هد نتيكددسف 7 قرع ءضأ| نمحرلا دبع نب فسوي اءسدقو |.لعقف

 نيثالثو نامث ةنس كلم دكر الر 1 ككاو برولفلا يلع : ثاغيت او (رومالا

 سا نورم لقب ةامج مههتلو 6 باهذ ناكو قا ىنب ةلود كتانعد دعب

 لا راظم لامعا نم موزفلا ىةاوث ضعب ىف ىلا نب نورم نب دمحم

 حافنسلا سابعلا ىببا ةعيد دعب ةدامو 0 لكلا هام نةيدخ 4 2

 03 , 7 34 0 17 ١
 ىنمحرلا دبع «ندما 29-- نم سلدنالا 0 برد نب نو ردشا ةهعسخر
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1 5 ١ 8 4 ١ 
 ماش.د نع هذ عد آس ندحرلا كنت سلدن-“ 8 8 ١ ةيما 0 ءاردأ ل

 11 ١ هل

 عود خت اس ماشلاب ةذلءم فردا انأ 0-20 0 2 92 (] َنَخ 0

| 5 
 00 ١ َى ب هلود رسب ايذ برد حار 0 1 وما 0 و ياسو 2 2

 هي 3 : 6
 واحد ةعكف لا ا 06 دد» نس 0 نأ ضي أرةةةسم ك1 مأو

 بر 521 د را لا ل 2 خا 0 3 ندل ع داس و نأ 6 535 ا 50 2 :[ غو 6 || مدح 1 0 دك

3 
 0 اي 2-0 ند عالشحع ىفا 56 هفميدحل نب نذحرلا كنك 3 اف_سود

 ةيطرق لع نوحرلا دبع 1 ةمزنمق سل تا! الأ |

 2 وم تخ

 م ةليمج 3 .اممت 3 م ش اعلأ (لحا | 60 ِك تل 5 5 0 ماع امم 5 ند 8 |

 ١ 1 ء!

 مالكم هك د12 | نأ َه 6ع 2مكأ يرخا 58 امءح نأ خد ت2 ند اذ 2 متو لدعلا

 - ينهإ كح 0-

 ىسصعيل ماكدسلا يَ ل 1 رقا ىخضرا مهيملا هبا د 5 رك

546 | 
 0 : 1 تلا 2 0-0 أب ا 5 5-2-5 نأ

 4 ىلعت سمح (9) 111م سته 0 هزا 2مم (تندنةس اوم كك كلة مس !طآهلهعوم ؟عجع زخعلعس
 ث
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 ىنمحرلا لع نب ماذه ريم الا د الو(*)

 ذينيح هنسو ديلولا ابا ينكب ماشه هنبا نيحرلا دبع دعب ىلو مث
 . . 1 0 5 تكاد
 2-2 ا ىف ا نزل لا 1 اوعأ لب خلا ةحد 0 كا 3 :ةتش نو# لَو

 5 0 . جي .١:دا
 ديو ىضردلا دوعد لدعلل ع ةروسلا يي رع هند تو نون ف

1 

 "- ا 2 : انذكأ
 - 00 ٠

3 4 5-8 5 

 “كر 2 5 6 : 2 رق 2 ةنحت 2-0
 ىصاعلا ابإ وجت ةعمس 0 1-5 نامخ ١ ف مككأ 2 4 ب 305 1

 ةدعديبق هوس راثا# هلو أفرسس ايغاط ناكر نرخ !انمسأ دلو ما دمإ
 5هبلنر

 مهرايد مدهو ميانقف ةروبشملا ل ضنزرلا“ لغا عقوا ىذلا هدو

 ةرسأ ندعي لل مهمببت اق ةرصعقب [ةلصتم ةلحم] شضبرأا ناكو مس اعرب

 نا ىلا هنثيالو 0 كلنل

 هلو فرطملا ابا يكب (مخعل) نب ندحرلا كنئش دندإ هةدعت و ز) ١ 6 .٠

 كتاف نا ا ةهتب الو ة 0 ها اننعلا نبل ما ةساو 0 نونالل

 2 - ْ مع ا ا ا ١
 ةريسلا دوي اعّداو َن دو نيكي سو نود ذنو 0 ىذا مس رص رخذأ و

 نوحرلا دبع 0 ده روسالا ةداكو

 دلو مأ ةمأ هللا 3ُْيَع ابا ىنكي ىنمحرلا كبح نب 3 دحا ةدعد ىلو م

 ثالث ةنس رفص رخا ىف تراك نا 11 ذا ل ل تلسلاف نتا ابنشما

 م ١
 نوب افراع ثيدحلا لدال ارثوس مولعلل ايدوعتم 3 تو 3 أسو ,..دعاسو

 نابكي رام ١ 2100 7 ةريسلا
 3 0 9 هم" خه

 5 1[20لدع : ةدأ ادؤ
 5 نمحرل ؟ لح - 2

 ترب 3-0 -_ "ب
 ىارلا لها نس 'ةعامج ركنا هيلع ىرقو ةبيش ىبا نب ركب لبا فنعم



 [ا/ (مما 5ع 5.)

 6 ذل ارذ تك هوعحمو ةيلع ةماعلا اءط تنل ةوعخش.تدسأو ىالخلا كد ديد 575

 بانحلا رضع تسأو مهاياو ةرضدهتسأف دهغ رهمالاب 00 ليحل 9

 ةزخا ىلع اوكا نا ىلإ اءزج ادرج هفح ضدنا لدجو للك

 2 6 ةغتست 2 بانك اذه بتكلا نزاخل لاق مث هيلع ناكتالاا ف مهقفاوب

 فقكأ نلحق انا ©فل لاف ٠:رذ ذاع زم 57 ا ل ا
 7 2 5 )ّ هج ت2 7

 كف ايعفتاخد 02 سانلل سلجاو ثد د | نم فلوكع 5 5 | ٍء تككملع

 هز أوضر معد 5 مدان ذو لاق ايك وا 9
- 

 دوه ن: ١ انامل هد اكو

 بترا دهك نب رذنيلا هنباأ ةدعب 1[

 ء نيرشعو عشت ةلسا ىف هدلوس ناكو لآ ايمسا

 ااقر ع لع ا ا .ل 54 1 دسم 6 80 جة ةخد 1
3 1 58 2 2 . 

2 
 2 ١ هاك ا 2 0

 ٍِ ا
 0 5 ماق هل :نوصغح 2

 37 دقو نيتئامسو نري بستر 5 5--- 11 قف

 ده نب هللا دبع ةيالو(ا*)١

 ريت ام كرت دا ول 1 ا م دل ني ف
 2 يعز -_و 00 ل 08 . يم . اس

 تكفا رة اهرمع لاط راك اهكشان دلو ما هما دمحم ادا نكب
 كح اينيإ

 كرد دما 5-5 ايا ىقو متل | برو ا 1 اعد و ن 6 دو ةكست نذثوم ليق
 الا ص , ايي 5-42 3937 - 2 .

 ةقد 7 لوط لكك 3 ف يلق يي لك 54 ع 7 م 5 سلدن ال
 . - 6 | . 0 تيا .

 هال ناكل اوم 7 1 93
 8 هد اههذ كلل قلاش لوال 00 و7 00 ترا اى 4

 ءص انلإ , مه للا لبيع 2
 و 6ت نا

 | الس .

 هدا و كك اثكحو هل ا دبع 10 لك -- نا يس للا دبع ذم 5 ا ةداعب 06

 82 1 هلخ5 دق ني

3 

 2 . ان ؟
 .٠ ! همس 8

 - ع ل

3 



 3 (ن1. ةءعز

 0 رسال ىنلوق امو ندرشع نبا وحو اذه نمحرلا ذبح ةكلا] تح رثو

 |0010 ناك نال فرطتسلا نم .“ .(. , . ةنس نورشدو ناتغثا

 دوعقلا وتو هيد أ ماع .:. 2 نسر ,داكأ ةعامج ةرضحعلابو : نا ككقدلا

 ناكو رسالا هل رمتساو ضرتعم ضرتعي ملف هثيد لهدا نم ةدسدلا ف

 نس نددرلا ديع ل١ ةدادجا ءارسالا ند انركذ نم لكو امراص يي

 مهيلع ملسي ناك كك و ىنينموملا ةرماب ى جيدا دحاأ مهنس سيلف [ده ىف

 محام نب ندحرلا دبع ه0 لع ىرجو طبق ةراسالاب مهل بطخاو

 قارعلاب ةفالخلا ىعض ةغلد | 5 يلف ةتب الو نسم ركع ةعب اسلا ا رخإ كَ

 ريسأب ندحرلا دبع ' وضل ناوريقلاب ةعيشلا روميظو ردتقملا مايا ىف

 ةسأو فقركطوملا ابا ىنكي ناكو هللا نيدذ رصانلاب كلل نينموملا

 لمكتسا ىذح نيبلغتملا لردتس اع 6 5 3 ملو ةذزم ايينا دلو مأ

 سلدن الا راطقا عجمج(1) : م ندرشعو سمخ ف

 . نيسمخ ةنس ناسعمر ردص ىر تام ل لل هد الو كك م هنعاط ف

 3 ابهيذ ذل لاس هد الو لا 5 هك 6 0 ا علب ل ةبامث الثو

 ردصصختسملا ْ كلا ةد الو

 دلو هللاب رصغتسملاب بقلتو ن مريحرلا دبع نب مكحلا (هخب أر ةدعب ىلو مث

 ناحرم اهمسا دلو ما هما ىصصاعلا ابا ىبنكي ةنئس نوعبراو عبس ىلو ذا

 | نم عمجو اهلدال امركم ابل ابحتم مولعلل اعماج ةريسلا نسح ناكو

 كلذو كلانه هلبق كولملا نم دحا هعمجي مل ام اهعاونا ند بخكلا

 مار دق ناكو نامثال ىلءاب اهل هيارتشاو راطقالا لا اهنع هلاسراب

 4) سرد



 68 15 (مفاء قع 6ةع)

 ١ . نوف ٠ ١ 5 أ 7 هو
 ١6 لحم 3 || مل 01 ىللذ م دداشو اين أر اد 00 اج سلدن 0 ند يا مطق

|| 5 
 ليقف ةهلاهعا 0 ن* بنعلا 08 راجحتش

 6 1 نيبراحدملا نس هقلاخ 0 مدر 0 وزغل ًالصاوم ناكو

 دي ملا ماش ةد الو(*)

 كد ' ماشه هيا ةدعب ىلَو م
 تت

 رهأ أ فني 01 مهظد ا 11 3-3 ع لزد مل اق ردع ك7 ماوع ءأ ةرشع ىلو د دل
 7 نحل

 5 دمحص اهمسأ دلو مأ 9 ديلول | ايا
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 ناكف روصخيللاب ةتقلملا رماح د ن: تيدي رماع وبأ هيلع ب

 تك

5 3 | : 35 
 لوب ١ 03 دايجلا ىلاوب ءانريم# امااع مزاح ناكو رودالا عتيج ىلوتي

 ل ل ملو مسلا حم 2 كدو ملعلا لها 2 ةحِْيَس ل مقا قويتورخ

 | 5 ع : 1
 6 دن ن: 1 ١ 0 لبيع دخل أ هذ ك7 ١ ايدق وق - ةطدو

 32 عر
8 

 األ اك

 دهعلا ئلو ىمستو طلختدف رصانلاب بقلملا دهم نب 5 دبع ةوخا
 ادبييبس

 يا : 5 - | ٠ | : 50 ع 2 -ه 0
 1 ءاقق "0 ديلع 0 نأ ىلا رشا ةعيرا قتككلزح ىقدو

 8 ةرخ اا / دايخ امج"# ند 0 2 : رشم نامثل "ان الغلا 2 رابجلا

 شيويجملا 0 مكحملا نع: ماشه عب ل ةدايث :الذو نوحمستو 0

 تككلذك رسالا قبو ا لتقف رساع ىبا سس نام نب نيحرلا دبع

| 
0 1 3 

 ددوملا ا ةريصو رابجملا دبع نب ماشه نس 02- لتق نأ 7

٠. || 0 ٠. 2 ١ 7 

 ةيامعبرا دَكَنْس ةعدحملا ىد ند عد ان 200 0 كلذ دو رسالا ل
 ل - ينك

 1 مكححلا نم 0 0 ةرص اعدت ردربلا شويجو تكل صا ىقبف

 ا ا ل 0 50 2 4
 4ك اعبر مه اندر ةئكمس ل أوس نم نولخ رع ىل نكم> اذ 0 و نميلس

 ضعبو ةنيدملا ريشاح اهلها نم اهيلخاو ةبطرق نييلس عم ربربلا لخدخ
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 - ا 0 ل | (1"نا. 0 م. 3)

 دقني 1 مهسلع ابلغ: ل ذك دن ا 3 ا ءاثد أاتف. 2 فل ضب ل
 هندي 5 - - كا 2 وم

 : ١
 داون ماو دوب ىلإ ند كحاو داعب 12 ءانعدأ ادد 3 2-05 تملا رم هل

 ىلع رصانخلا ىندحرلا دند نس 1 كبش نا 0 1 لاعكذو ماك

 دءاذ بف 3 اف نويدستو مل ل ةرخالا ا 5 مكحلا نا ماش

 ه - 0-- شيفلا م ةيلع ماق نأ لا 505035105 2 حلا لاب 2
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 نأ سيرذا أاوجرخ ال0 ركسملا 3 3 ”.. ن2 نمد امهتفيس 0

 روما ةدن قرير ظف ىلاعلاب  ىوستو ف 49 :ااجل ! ةءدعد ايو ةود ل83 ةينرد# نر

 قذفت كاقدصلا ريئك ابلق ساغلا محرا اك دنا ابعت“ يس فادعم

 مهناطوا 00 اللا نع دورطم لك ةرو رثيذ .ةثام نيييخا ةعمج موي لك

| 1103 0 
 و م 1 م م ياخ ه2 لدض كلم 353

 كك

 032 ناسا ايبال ارعدل ند لوقد سلجمملا 0 ال

 كولن "6 د :رلا رقلا كيد | 08 اًيعءد < يلدمعل 3 ل ا لج ها ساس لما
 نك ح- 0 55 | - 1١ ١ 0
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 اا ااا الدر طفاس لك الك برقي الو بححصضي 5 5 اذد

 ةروأج# نيم ةدذلب وصد ,.رم اه ينط 0 ات مهنع ةمرخ

 حلا برتخو هايا مم هاطدا .نرفي ىخب وا ةجابنص نس

 21 31 د ع سوح هيدا بمد يح ةرسأ رددمو ةردزو هيلا ملسي ل ىف

 ةثأو هم ةيلطب] ةيلا بتك ىجاهتصلا [ناب ةربذا اماذ ىعبسلا] نافع

 رسوت اس لءعفا نافع (*) نب ىسوس دل لاك ديلا نلت

 هادقف ىجاهتصلا كلو هد لثعبق ىنيرباصلا ند هللا ءاش نأ ىف لج ةس

 ف م نب سب ردا ىنبا اديسدحو 10 ىنخبا لقتعا لو ناكو

 ةقآ | بنارطسا نصحلا ىبا ىذلا هنقث ىار املف شرياب فرعي نصخ
 .نادرسلا كلذ عاب املف سيردا نا نوما دعانا هككو هما قلاخ



 3 (761. 9 م.)

 ا 8 ١ إ ١ 3 121- نوع ن: | الوعدب 5 3 ةةلام ةردعت كر نيبقرملا

 كك ع 6-0 نردإ كا ةقاعلا رلفمتحلاف 3 2 5 ىنتسأو 1 ميلا عشا 5

 ةدلاو 0 كيضزردح" 0 اوذ ةام سو نا 5

 مزلا لاو ,هلا نم ةءاس نادوسلا

 أ
 ا

| 

 ف 7 ميل 51 2 ع

 ىوو فينك 0 0 لنه نبأ 2 0 0 ماسف نوع نبا ءاجو

 ١ ا
 ق١ كىاحلا ن مسرد نوع نبا 0-0 ىداسلا ةأماسأو دك اخ

 ا تربظو ةيق عم (وه) ناك ىذلا

 رش ىنويط أوغ مد نولجر ةيددتطو هك
0 0 

 8 1 ايقيز انوكف 1ك علخ ايد تاعك
 ك2

03 7 2 89 

 هد
- 

 نب

 اش ماق أف امهذ انكي ند

 هللا 7 1 4001 .٠
 لد 2 2 0 218 لايف 0 دأ 0 2 رهظد مل شرا 2 5 (انرك |

 0 . ا 5 9 0 1 3 ١
 0 ممدو ىلا .ىوعتو كي لد دا أو . رز فو 5 كيد 5 1 3 0

 سس نى

 8 1 ا ||

 نبا نم كل نسحتو اهسفنب بردا
 نع ارلكت ارا ىذناضعا 27للو ل

 ب | كح

 | ص دل 00 5 أ :ظ 4 ا 01 "7 |ءةعبي
 ا 0 0

 ا اة ار ّىق هيا دك لعج

 هاك ر 8 | 0 يقل دا هتبطا ومو

 ا

| 5 

 م ار رجلا كار املف

 4 <١ يبت ل 3 أ
269 

1 -2 

 ةسرع

1 000 1 
 أت 0 ب تا

 دقو !ايداذا نيذللا ني

 ذ 0 امد ميلا امص

2 
 واح

 ةميظ
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 ةفالخلاب سيردال نابطخد لل 8 م اندهنا 25 ا قيل دي اكبليك.

 هافنف'ارسا و افلا بقلملا ةيخأإ نس ركنا ان | 5 ندد نأ م

 نيينسجلا ءالواتن 2 داقنت دالي هو :ةرامغ لالا 5 اي ةودعلا 001

 ي

 ةرد ربل 5 5 اقل | 1 نأ نام | بلا | مدأ ل | 6 || ا اد >> مهنومظعي اهله و
 3-5 هل ا" ى تسلا

 خنالخلاب ةيعبابف مهملا ج 8 ردع عمطلا ةزفتسأف .صخلاب ةوددوو هيلا أوعمتاج 1

 ميلك دعب ا فراخ ةراغ ىقاارس 0 1 ضو دهملاب  ىسنو

 اهسرف نول اهر ادق نعو 0 نم ةعئر 2 ىنينموملا رجم انو

 كلذ 37 ارعشلا دعب لاق لد

 ميغسو نيئسوملا ريما أييف ةردرج لكف نيعش اوةرغتف

 هك خل ل 2 201 م مد ىلا ةئع اوقرتفا مث ايناكا نعم |يماقاف | م ا : ا

 لل
 ىلوتف ىكد ةينامث وتل كول ع را هنأ 0 مايا 217 نال

 ةفالخلاب مسني مل هنا ال“ هساقلا نب ده نب مساقلا هنأ 0 رسأ

|| 
 :سيردا و 1 001 ا 057 1 ةقلامد سيرد نب ده م

 دي ى يفوت املف هن كات نرخ ىنخب 5 ىلاعلاب َفقورعملا  ىبك“ نبا

 دانع كك اي
 2 10 ا

 كاش اح داب 2 نا (ايعمتسا نا كيت 0 الإ 5 | حض اقلإ 1 ف

 مقوت 3 0غ ابيلاو ناد لو ان كنت امن ال كف ةيليبشا
 «؟ خف -_ ملا سمت - 39 1 0

 ا ل١ لك يلغي: رفاظلا هننا ىلوف ةثاس مبراو نيثالثو ثالث ةنس ىف
 د 00 - ٠ ايس 7 ال. 4 -

 ١0

 هع 3 ىف | ٠ ل .
 ناحخ و دابع ن: اذ ئفتعملا 9 وق ّ ل 1 لا_ 1# ١ مك 6 اديرهل3 ضن صشخحح

 . ك5 أي | و -

 نا ل هقزجس تكادمدو نكلمم تقيكسلاف يلا مم د ا اذ

 عبراو عاس : 4 كل 2 يا هدام عبراو نيناسو ىدحأ ةلامت لا كى



 أ 1 019 ؟, 10.)

- 
 عجبو . و ةدلوم ىناركشو هدم ل 2 عدست هس 55 عملا ةعد :| كف 3 00

 : ف 3 ا 2

 ٠ ا / 1 ا ماخلش ه0 و4
 70 ابددإ ع اي "امس ن انو ند م 2 و ن - د نيد ا قيام ل

 أدر 1 قل 2 ىلغ قا عك 3 ةسايرلا 0 ليم اداوج لا ط | 2
-- 

 . 1 0 1 .٠ هم ا : 110 . ١

  500املف شسنوفذالا 0 هد رجلا نودورم سأد جا 3 20 ا 0 ع د6

 0 دو ك 0 3 5-5 0-00 ف ايملخ 2 دلل | اهد اعا ةاليط كَ تلع

 ايس

 مهاياعرل مهلامهأو مهل اونو نس هر

 اهياد ل هلا 1 ّى عمج ةحار ملأ 1 5 8
 ا : .: ت

3-5 
 1 دا ا د 00 3 م

 ام اي

 . 1 : 4 6.( 3 00 7 0 هه ع | |

 ةدام 2 ف )[ فيبمسأو سس ةييس 555 همس حو | اغت ك5 00 ك١

 1 نق نا ل مع هل 3 و ا اا 0 1 هآ فللد ردشتسا اكد
 38 ل يبس 0 : 0 0 اهقرز“ بس

 تول 5 | : :
 نوفسات نبا ل للد 5 اك ل اوجلا هسانتلا 0 فو سلدن كَ 5 اود 58

 | ع 1 1 0
 سد كح ويسلم عا سلد ا ءامور 2 دايع نع ا داقلتف ةيليكشأ ةمد دسم

 3 رددت 1 ١ هدلأ د قكيو 0 د محاو 1 مدد 5 ودق قلك 2 شوبد 1

 2 7-2 0 6 5 5-5 1 30026 5 عادل ء 0 - 5 6 اعلا 5 1 لو 0 5-5-5

 0 را د[ مودا 9 كا ملا ةرعب عضويت منج اقللا 0 ا ىف نيم اك

 ل ثلأ لع هللا يع ةيامعبر و نويعبسوا*) ميد 2 درقلا كدر راثع

 : 95 ١ 2 ظاظاحا أكو نونست رزن 1 ميكس يسلب ملو بيف ادع كو

 ثمم' 7 م ٠١ همم 3 مول ١ اذد كامو 1 2-2 أر كفل | ةيامو ل اف

 ١ دود 5 اى 1 | أ هرم. لو سأدن 0 5 ١ ناكو نا لك أب

 ه ىلع مهبقبب نأ 0 ل 3 3 دايقنا

 ذرعا اذا | ماسح دل للا قلو مهرامعا ةيقب
( 
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 را ذا ركب ىبا ةلجن .تيبشن :تقؤواا لذ ىر نيفشابا سال



 1 (1"نا1. 10

 لو تناك 1 عج مد 3 الذ دل | ةمد ميلا مال 3 ةأفاأ. دو 1 9 3
 .٠ | كا - 051 5

 م راو نونامثو عبرا ةخس كك دمتعملا ى

 0. . 0 هم . 5 |
 ا 0 تايعا ىأا نواب نس دللأ لدبح اهيحاص 1 بهسدجر

 نر رتفلا 8 ,ىماملا انبحاص لد ومن اينو عدرا هل ١ فيك ١ م5 ةفط
 خل -_ | و . ها م اح ل1

 ةيايبشا لم راكب عع مل ريس رمدعدع 35 ان
 ١س

 نينامثو خفر 1 ا ةدنم 43 رغلا بجر نم نويقب شعل + ف 1 بلخدف
 .٠ اأن . .٠ يا هل ..

 27 ٠ وتو ا 0 5 اك وه 3 دابع نبا ايراع رخ وه ةروكذملا

 سلدن الاب نيطب ارملا ع لا ةدامعت 1 رمت ا ا هي

 03 : هل 1 1 1 3
 نت تت تت )ا 0 هك بعمر ! نم سماخلا سيم كا ةبطرقب 6 50

 رشع ثلاثلا تبسلا موي ى ةقلامب مهيلع مهقو ةبامسي+و نيثالثو عست
 ع 2 وهلا ١ دع م دق ويل نع 5 مب اا ا رول ل 2

 / دف 5 2< عبود مج م ملدنالا ,راطقا 1

 نيديح ن: كييك نا نردمح مويلا كلذ ف |وعبابق ةبطرف لعا 00

1 3 || 9 
 0 عد اخ م 8 أموي "ب ةعبزا ا ه 0 هللاب روصنملاب 0

 مايا ن !دناوث ةخد اكو كنسدادو دوم نس للا ديع نب تكلا ةلودلا 2ظ1 17

 : || 3 هل 3 | 1 ٠ مآ 5
 تت -_ ةبطرق نورد ا .رأ ىلا هقي الو تسادو نيديح نبا درو عاخ م

 ادبي

 ا 11 ةدح) تشل نعمل يعقع
 .. م .أ[. ِ : 0 :

 كسا>و ةيناخ نبا ابهلخدو هد اهسمدحو ند 02 تى 0

 نوعبر فيدل 17 نوع بؤقث نك 0 انرغب ىثوت نأ مولا هنن ١ و

8 2 
 ه2 ةرانومسوتحو

 لس
 نصح#ف اهيلاو 030 11 نب دم ن: ١ ةصخلا 00 هقلان لعا أاماو

 6 ١

١ 52 . 5 ١ 
 ماع رخال عفر 5 ا ععاص 0000 ميشا 4.3 ع امرمد روح هنو اهتبمعق "0

 00 هك - ٠١ - 42 دل ص دس

 0 ١ ْ ابني |
 ا ١



 21 ن1 جز ا نوما لني نباح ا“ ويس ايبا > 1.
 0515 0 نق مثالك أ نرد اب

 4 : 1 كي ا ع وال نا نإ
 ه4 / 3525 1 م اخ

 , / ١
 ل

 00 م1 10 10) 3 1

 , .٠ 01 اعلا مكحلا وبا ريمال اهلا لقتناو نيقيرا ١>
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 ناوتقلا ١ سح : ماهق رث | الو ةقر 3 لدا ذعلا نب ده ابا نأف 0 هر اهو
 9 ث)َث

 00 0 ا 0

0 0 0 

 0 0 نيعبرا ماع نم رخآلا 00 ا ةطانرغب فذ 5ك 01 اهيلع
 كمل

 ١ لا
 ضايد نبا هيلع م تت ةيسردب ىشدو رهاط نا ندحرلا دبع ودأ

 3-3 نك

 تقل 4 ابدع نبا 0 نوعبرا 00 ند ةرخآلا 00 رخا ىف

 7-5 21 اة نم بج ل حلا نيعلا ف دوه نب رصختتسملا ليو ٍْآ

 لقدن 6 ار صخت ب ملا اج كينتدا# طيسبلا ةوزؤ لا أنو اجرخو اريسي

 هللا قبيح أيا أي هقول دير مد ضايع نسال ةسأب رلا يعلو نابعش

3-8 
 هللإ ديع ةيسر 0 م ةيسنلب دلع ضايع نبا اس ءو داعس ند داهم

 قلو نوعبرا ةئس نس ةجدح ىف لو 0 نب دهن نع ىرغثلا ا 5ك | ١ 5

 تنمجر 0 ىرغتلا هلل ل2بح 5 0 هيمن 5 نعايع سا اب كاعس نبا

 ل 50 داسلا : 5 نٌطاي :| ةيَلَع ادد 0 نيعبراو ىدحا 00-6 0
 2 : 0 .( 2 إ ا ١م | قف ردح

 مزطف ةيسرم "ند :ةقيرفلا» باب .ىأع ى ءروصلا هللا دبع تركو همت ١ +: هلل 5

 هلتقو رهنلا ىف هب طقسق هسرف سار باصا روسلا نم رعدح ةيلع

 نأ 01 ضايع نبا ىقبو ةضاف ناب "قزعي لجر «ككلاتق

 هللا اهداعا شيلقا زاوخا نم ليهج ىنبي ةايارس ضعي 1 مهس هب اج

 ةيامسمخو نويعيراو نيدنتا ةنس لوالا متر تاو اسايإ ني

 دسم ا ص م مح يل م

0 6 4 9 

 ةكرت ضايع نبأ ند دجيبع ,ىب نسجل | انآ ةيسرمد ةدحب سانلا مدخلا

 انا مهسفن | ىلع ةيدمخلب لدا مدقو ليدد قب لا نرض و دمذ فتي ذك 5 5 ف
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 ل وكحرف ا ضايع نبا نال روكذلا دعس ىنب ده هللا دبع

 2 راوس نبا ل ةيسلب نس 3 نبا ىشمو اهنم هجورخ دنع

 وهو دعس ىنب ده هللا دبع با ةعاط ىن هلاون(1) 0 تناكو ةروقش
6-- 

 وشمل وبدأ هيلا 1 د ةدسرم اال 3 0-0 لد ع لرد ملو 3 ةيسنأبب

 تكل ةيسرسم 0 اذد ىف 1 اهئا 301 لاقو هب مدقملا ديبو نبا

 ماا م
 535242 ٠١
 1017 فلاش لوأ ىف ةيسرم ىلع دعس نبا. ليمعف كيلع اهم

 1 ةروقش نم“ ف فيض نبا رديص ةأجو نوعبر أو نيتنثا هع نم

 .ر نئف ةيسنلد 0 ىتسو دعس نب دمع# هللإ دبع ونبأ ديسردبد

 0 31 ىقنو ةيسرم ىلد كيه نبا فاختساو ةروكذملا ةذَسلا

 هيلع ماق نا كلل ويح اماوغا ةروقشب روكذملا دعس ىبا ةءاط تيعست

 قرش ى 000 | ردكل ايلاو دعس نبا لزم 0 0 نيتس ماع دعب

 00 6. .٠ سا || اه ١ ا

 نيمو عبس .ةنس ىف ىزوت ا ١ لكحل شضءبر دلك سلدن ال

 نفت هللا هقفوف قدا 1 لاله ردقلا نإ 3 لعج د5 ناكو ةد امسمخو

 0 ا ال هللا هسادإ ىلاع 0 0

 ا
 0 ن 8 ”ااملا ل دعست 0 ف ارضا ةريزجلا 1114 هللا

 اهيلع اروملغو ةبطرق مي لخدو (2) ةيناغ نبا مهب شاجتساإ دق هللا مهيقو

 فيحاصم هد رانكلا ىديا تقزسو مظعملا انعماج ّ مهباود ا .لذدإ

٠. |. 1 . ١ 

 عيب الو دهج دعد عمجو دنع هللا فكر ل نب: نوع نونموملا ريما

 )1 سرد (9) ةيأع اع ع رعم 5 .طلا نقلا ا!ن اخ ,نددمدح يا

 ١ ما فلوملا طخد وهأ ىردذا 6 لصالا فز ب نع ضردو



 م (61. 44.

 :ريزجلا ىلا زاج دق نيدحوملا ركسع ناب روطارمنال مههيعزو ىراصفلا
 عجرد ناب هيلع اوراشاف راشتساو راصنالاو ناوعالا عمجو راخو واح

 ىلع ةيناغ نبا عم قفاوتو هللا هلذختف اهتبامح ىف رظنيو هدالب ىلا

 ةسايب هنم بلطو ةعدخ مث اهب هكرتف ىرصتبو ةبطرقب ةكرخب نا
 دعب هللا همادا ىلاعلا رمآلا ىلوتساو ةبطرقب رقتسي نا ةفاحم هيلا اهعفدف

 تعفتراو سلدنال/ نس نيملسملا ىدياب ناك ام عيمج ىلع ككلذ

 مهرمد مورلا ىلع ترجو ةللكلا تعمتجاو ةيزجلاو روناو نةفلاو نمحمملا
 دنع هللا همصق هجهناش نب شئوفذا ةميره أاهرخا ةمج مداره هللا

 2 ىدحا ماع مركملا عل عساتلا كف حابر ةعلق ىد ةيرقم ىلع هكرالا

 ندرشعو ةسمخ ىلع فينب ميمذلا هةركسع ناكو ةيامسمخو نيعسنو

 راجتت سس تاعامج هعم ناكو لجار فلا ىتياسو سراف فلا

 الاوما"ككلذل اودءاو مهب السأو نيلسملا ىرشا ءارتشال اًواصو تضل ا

 م عيمج نودحوملا زاحو مرثكا لخفلا تيعوتساب لقد كلا مهسزمف

 ةرببط سارب اجحنو مايحلا نيعللا نياعو ةميمذلا مهتلحم هيلع تونجا

 دمحعلاو اهلثمب عمسي مل هلهاو كرشلا ىلع ةينش ةميزه تناكو ماجلو

 # نيقتملل ةبقاعلاو نيلعلا كل هلل



 0 سلدنالاب ا ت1 نب 0 نب 014

 33 يهلك نب ا 204 ةبلعت 99 0 ل دي نإ: د91 0 ع أ 3 ١ 12 03 دعم -2-_

1 ١ 
 ّك بَ ليك هيد آ ا ىورد نسكأ 5 رك

 كا 7 تا
 :ثخحلا لك

 دبا 01507 خس

 دلخ نب دمدحا 1 ىورد رح ميلد ىذا 2-04 و

 - ماسلا دكا نبا د نب دو فاربلا سنوي نب هللا دبعو ددزي نبا

 ا لفسوب نأ لا يح“ نب هللإ دبع دياولا مدأ ن1 ىفر ةتدطلا هلع ىنشخلا

 - 3 ربلا دبع نا روع ودأ طظفادحملا ةركذ 5 وىدعه ىدرفلا نب أب نررعملا

 ل وو ديقفلا لدعس 1 فما نع: 0 دي وبأ ظفاحتلا ةركد ةسايرلاو
 مث لبق انمدق ام ىلع روما ربدت ىف ةيليبشأب اوسدقت نيذلا ةثالثلا دحا

 عبراو نيعبرالا دعب كلانه هن دعاش دقو ةهدرأت ىف ىديمحلا هللا ديع

 0 انبادحصا ضعب هيلع :ارقو انيلا



 ا (7كله 11 *». ١.44

 1 ١

 حاجمن نب نميلس دواد ىبا

 و عالطلا 51 جرت نب دمحم هللا دبع ىبا |! نعو هللا ددوملا 0

 ىرقملا نوبلغ نباو ىسبعلاو يناسغلا ىلع ىباو جارم نب ناورد

 فرع ناخ نب مارا نب دهت هللا دبع وبدأ 5 ةنع ىورد مهرهغو

 نع ىورد روهشس ثدح* ىرقس هيقف هللا

 ةدلوم أيهريغو ,ميحرلا دبع نب هللا 10 وداو ىخايشا دحاأ ر:<+هفلا نيباب

 يب 00 ةخس فر

 2 ىو 2 راوكم وما ونأ ىنامثعلا هلل| لبيع ,ىو١ ده 1 3 -60-

 * ةرهغو ةركس 0س ىبا

 حسم ةبطرقب قوت ديدق ركب وبدا هل ند لووعم ن: 0 نع دهغ 7 احا

03 

 هي هع

 ويد ن: ده نا لوم -8-
 درو نبا لع 0 نيدو يسرد لا نم

 3 6 1 خس دعب ىفوت 5 ةيسردب طرف ةفكف ناكو ده هيدا و

 2 0 ا 1 بقع نا زيزعلا دبع نب دمحأ نب دع

 5 شيعت ى ل نأ“ 9 0 2 - ا 01 ابوس ه ه © هاه ه6 ماع 3 2 3 ١

 ةعامج نس هيف 0 0 7 هَ ىسلدن ا ىيللا ىو 0 ىك# *!نع

 ىهو ةيبتعلا اهنم ةريثك ابدك هقفلا ف فلاو ثدحو قرشملاب

 « )ه5 ةنس سلدنالاب

 ىد نمحرلا دبع ىبدأ نم ع فيدل ىلبجلا دمدأ ص يد 22

 « "| ةنس تامو عيرق نب حاضو نب ده هللا دبع ىباو دلذم نبا



 6 (م1. 14 )

 ةنع ىور حاضو نب دمحم نع ىوري دارزلا نب دمحا نب ده -414-

 0 ىفدصلا مار نب ديعس نب دمحا ريمع وبا

 دري ملعب نبا دع 0 مانا نب 52000 ا

 دمدأ نب 1 0 م٠. ةئس 0 ا ا ثدهيم

 د ىفدصلا

 1 نع ىور 30 ب ريغ عا 00 ند 2 0 نب دمي
 « دلخ نب دمحأ

 ليقو هللا دبع وبا ىضاقلا برفس نب ىبحي نب دمحا نب دهس -14-

 دهن ىبأ نم سلدن الب ع عمس ليلج' ظفاح فرقحم 5 رهو ركب وبأ

 نسحعلا ى 3 نم أبههف 1 ةلحر هلو هتقبطو ناجل عبصأ نإ مساق

 نب وروع ن: دمحأ كح اذص ةومصلا ىفرلا بسيببدو نب بوبا نب ده

 000 ا ىلإ نب رفعج نب : هلل ك6 نم ا ىقاريسلا

 بوقعب 0 نميلس نب ةمايخو 0 نب داير نب 5ك نب دمدحأ

 000 دقف ىفو ا دقف 9 1 فنصو سلدن الاب تثداحو

 زجا ىف ىرهزلا هتفو تادلجتم عبس ىف ىرصبلا نسملا هقف اهتم

 5 ةيلءاب رازملا وه امناو اطخ وهو زازبلا فلوملا طخ اذك



 3 م61. ش4. 147)

 دك ا وبا س 130
1-2 01 

 سنو نب ديعس وبا ردعمب هلع

 هلا ْة د 2 قسم ةناحر د5 ممردكل كةىاطلا رم

6 1 
 نادل هيد ربل د ئاقلا هيلع

 ند
 عدحال (ةعمجعدلا موب) ضدرأا ةربخمب

 00 اتياس مهنع ىور ىنيذلا ءتويش ةّدعو لذ را نم 42 هاد رشع

 *« ايش نوثالثو

 ىوري روهشس ثدح“ هيقف ىجابلا هللا دبع نب ديدحأ نب دمح#* -13-

 نب ده نع سيطف نب 3 نع 2-1 نإ هلل" كبع ”ةدج نع

 ةرجغو ؛الوخلا < نا ثا كن هللا دبع ودا طفاعلا هلع يح مكحلا كبح

 دا + تلا 105 ل ايعس د دمحأ ند دهم -10-
 1 7 تك | ن ) 7 قار 37 ١ ل 2 1 0

2 

 كاجخإ 1 عد هيلع نعميمس ةملع ىل 1 0 تلد ن : "ناكل نبا
 ب ئء 2 ْ .

 3 ىذنرلا ىعاضقلا

 نا س.طف 2 دي نع ىو 0 هللا دبع 1 | كود نا دايخ 3-- 0

 2 بلال لصاو نبأ
 3م را ن: كيلوا ودأ هع ىور 5 2 6 | ْ

 ديدعدم .دأ ) لع) 0 كردعحم هيقذ لدع نس كر نب نديحم 82

 3 شك اذحو 5 1 7-0 5 ةلطيلط ةدددمب هيلع هئار ىلاجشنشلا
 - - ١ ايأي

 كيب نع كرد ١ 2-55 لاله 1 نب 8 ا 4 ا نب لدا - | -

 هللا دبع مد نق نمد كمدح ا 022-- ا ند هللا
 نك 3 كك -_ 9 -- ردا مح

 ىلاج#ئشلا 05 سكارف ىلطياط كيلاَغ ن' نص نب دمحأ ن: دك -90-

 نب رفعج 2 7 ىبا نع 06 بنكلإا 50-- 0 دمحإ نا دي

 * ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور زازبلا هللا دبع نب دمحا



(.* 14 .8761) 1 / ْ 

 1 . اهب 1 نم ثدحم هيقف  ىناجتلا صالختا ند ديمدحأ نب دي

 0 ةرجغو ىبطر هلأ نابعش نب مساقلا 50 لوكاس يو لحر

 « ةثامعيرا ر . داوي

 لها نم كيناك“ هلاك كح رهاط نب قوعسإ نب دمحأ نب دهم .-925-

 نونلا قت 5 نوع ب رد 7 0 0 نا دمدحأ ابا

 5 .ذ ايدي نع دم دقلف دليم كفبعألا انمهبا

 انضدمقلا كثصمقتو ىبح علما ل ذا

 اصيوم دنع دايحدت مل ىئ راجت هيف ص بر

 80,8! ةنس عفوت لال دئف دعفجا لكلا 11
 نك سا )ا مر ا

 .ةعامجلا ىضاق ديلولا وبا 5 نب ((4ردهم نب) دمحا نب دهم -24-

 لباب 00 08 جرشل او ليصحعتلاو نايبدلا باتك هفيلاوت١ نمو

 ةقنرط ف ةنامز دحوأ ْنح

 ديهحا سابعلا وبا دهازلا ىبا مع نبا مهنم دحاو ريغ هذع ىنثدح هقفلا

 نع كفر د اهرهغو فندقا فلوس ةيط رشي

 تصحو ةيق هيلع رهظ 1 نايك ومو ةيبتعلا

 اديها نس ديحأ نا دقحلا] رفعج هدأو ةريمع نب كاملا دبع ىن

 «مساقلا وبأ هنبأ هيلع ىنلصو ةبطرقب 000 007 ىثوت كر فقل ياجمحلا | وبأو

 ا ع. ةخغس قر ةدلومو سابع 5 نئدو

 8 فنرعب ىبيجتلا مهاربا نب اخ نب دمحأ ن سل دييحتم -3285-

 ناورم ىا لركا ىورد ةالصلا فر "علا ةبطرقب ل 7 َج ا

 ش 6 )4 دشر نب نيحا نب دمحأ نب لمص هداوص
1 523 



 را 14

 ديلولا مبأ ظفاحلا مهلم حو رجغ ذنع ىور ناسغلا 85 قتاأو

 مهكرلا سامع نب نانا للا دبع وباو ةيعنلا نب نسحعلا رداو عابدلا 0 | 2 م 0 1 4 0 2و
 ه ا ا 0 1

 01 أ
 راقي ١ 7 ٠ .٠ 5 1 5 1 8 :0 ٠

 | لي مس رام نم رخاوال (*)رشعلا 20 ةعيجلا كك نس ىلوال ةعكرلا

 3 تل 0 0 ةدلوُمو
 كا -

 نب ىكب نب ذيحأ نا ىنيحرلا دبع ىنب) ا ند دمحأ نا دهغ -900-

 دمدأ هجدأ نع داوم نب 0 ةدع رهسفتلا باتك ىورد ب2 دايم ا

 نب دمدأ هجدأ نع دمحأ نب نمحر لل 3 نب دايم هجبأ ّظ دام نبا

 أذ (ىشب١ جرايبل سل قورد كلذك ء داوم نب ىف هدأ نع

 ي امه ريغ ِ دمحأو نيحرلا 3ع هانا د42 ىورد دا

 هددت 01 ىضاقلا رماع وبأ ليعمسأإ نب ديمحأ نب دمتم تا

 00 نإ يك نب ىندحرلا دبع ةفرطخا ىبا نء (ىورد) روجشم 2 اع

 دِحم 0 0 ندحرلا دبع نب ردامج ركب ىباو هلورجملا ن دأ

 : أب 6 رع | 000
 ةقارن

9 
 4 هدغتلا 5 نسحلا وبا ذُخَح ىورد لمااقنعللا

 3 ا 1 : : -28-
 عع ل 0626 اقلإ ايبشا ل 0 وظنم ند 0 ن كيل ن: د 208

 اخ

 رجهشأ ةعدرأو م ل دلو 0 0 ىفوت ةدوار فراع بفرد

 دل مجحعملا ناثك هلع حل ىورهلا رد ودأ ميد ةعامج نم ىورد

 ةربغو ماسم تاتك ىلاجكخشلا لامس 0 هللا دبع 0 ىبا ند 3

 ا نسعلا وباو ثيغس نب دهم نب سنوي ا هلع ىورو

4 

 نب تدي نب 0 352 نبأ نا تتلاط نب ليحل نم د -900-

 هم فر فلا ل ,لحر بدوملا ىردبقلا هللا كبع و 1 ىسيقلا هللا دبع

 2 و



1 ' 5١ 15 15 

 1 د نس رصمب عمسف اع[
 5 ىدعلا ند 0 6 ةعامجو ىيادطلا

 6 بيدا ركب ودا 2 نب 0 نِ دع 0

1 

 دل تذاو ةراد 3 هد 1 ند دكت 3

 انيدعأ] اة 3 عقادش ريغ ةكتادلجلا لاوس ايف 7

 ال ىلا ىنمالا  ىرشلا كل

 اءأ تاع ةلعملا ىف تروث نول

 نيلح تساقا.::..ةهف نهتن' ..: . . اباجنس

 دبل ع ىذو ّق 0 لد للا نلت ىدن رح

 00 ىبلق نا راجل 0 دف ىلع“

 : ا 34 قدهغ رح ذإ هتيوعف العلا ثببعا 000

 رح 5 0 1 1 000 5 هنأ ان
 داواو رد امد لكما و ء ٌئنناف ليمجلا 0 دي دوف ظ

 7 0 ةيدإ 2 ىضاقلا ىلا اهب 2 ةعطق ند هلو ١

 داو- اهغم' كننأو ردهقلا لزنس ا ةدايسلا ى#

0 1 

 هل 1



 ري (761. 15 *.)

 ربعلا نس تعءاج ةربع اهنكال ةفص اهبل ىردت ال ةلالجلا ىو

 مخلا نع ىنغي دق نيجلاو كيدل اهلحاور .تطخ دقف ىلاعملا اما

 اهنبو
 ا ملعس انأتاف هسوسر تسرد أس دعت ىلاعملا بوث تززاط

 رعسلا ةقر 7 أ تيطت ايناك ميش نلعلل مان هس ةارف لو

 هيفا 0 . 5 ظًٍئ ا |

 .ظذملا فلسا بناتك هاي أموسرو اراثا رهدلا ير دددجو ابو اء ديف

 3 مونخملا نلاسملاو

 هقغلاو لضفلا لها نس هللا دبع وبا ىزم<لا دمحا نب دمحتس -32-

 مو

 يس ين عمو ةنس :دلب ةيرملاب ىنوق ةفردملاو
 هةر

 ليدزن ىريسدتلا هللا دبع ودأ حأضو ن ن: معمل تملا ن دمدحأ 22 ل --65-
 د ةلا دس

0-5 

 جب 0زسالا ةكس ةدرولأب ىذوت تتداول يعفو ةدرألا

 :! ىعللا ةيفاحلا ىبا يل تي ديدإ 26 دايخ و4 0

 ١

 ناك نيدلا 7-5 ةفالصلاو ةفرعملاو لدضفلا لدا نم ]ونس هيقف هللإ دبع

 ا 08 2 . 200 / 0 1 5 ٠

 نع ىورد م8 ةكدسس نيخإ ىد رج لا 0 أنبو حلم ةسر هد 0

 ةدضغلا ىلع تئاغلا

 5-3 ددأ يعل ىيبطاشلا زساع وبا لرساع 5 يحلل نأ لود وو 7 2 :2 ١  5 18اع :

 ' : ا ١ ا ا : 5
 اد اوعلاو رم دلاو ندا م ةذللا َْث ةروثك رك 00 عىووعدل 11 دي

 لاق دمح* نب معنملا دبع دمع“ وبا ةنع ىنثدح كلذ ريغ تلايشلا |

 95 اهضعب ىنلوانو ياك

 ىج.. + ل 4 يضانلا نع ىررب همقفا هو نب دهب 20 ع. عزاوي ةيقحا مدارج فسح 110 -30-
- 11 



 رو (761. 16 «)

 لضاف دوج* ىرقم هين ةرامث نب نارمع نب دمحا نب دمحم هزس57-
 ١ (1) ىور ركب ابا ىنكي ةلالج تيد لها ن٠ دهاز

 ىف دهحم وبإ ىطاشرلا هل دشنا رعاش ىنايلزبلا دمحا نب دهس -38-

 بورغلا ليبق ىثا رطس ىف هباقك

 2+ ع باعبسلا نوغج كي مهقس ليصالا ناك

 3 سس ليلا ىجد ضافي قارفلف هقاوت سيشلا ىار 4

 ىضاق دشر نب (2) ده نب دمحا نب ده نب دمخا نب دهم -29-

 فيلاوت هلو ةمج مولع ىف كاراشم رويقم ظفاح ةيقف ديلزلا وبإ ةبطرق

 5350-2: ةلخس 5 شكارع ةرضع قوت ةتقرعس ىلع لدت

 ٠92 7 . ةذ 1 2
 ىزذودش طباض قويعححم  ديقو ىىكسكسلا ديبع نب دهحاأ نب ديق ا -40-

 *« ةيامسمخو (5) نيعستلا دعب قوت

 هللا ديع ون ىابسلا لارفع ند ديعس نب رفعج ىبا نس ديجحم ب44

 سي ة ريغ .يحرلا دبع نب هللا دبع ودإ هع ىورد ثددع# همقف
54-3 

 ىليبشا ظفاح هيقف ركب وبا (4) ىناجمنزلا نب ليعيسا نب دهن -42-

 + رومشم

 ثيدحلا 2 امامإ نأ" ىراجدحلا نوبح نب مههاربا نب ده -435-

 رصبا هنو سلدن الاب نكب مل هقرطب اردصد هللع) اطفاح هد اماع

 202 و ىذشخلا هللإ دبع ىبا ند وموت ديم هب

 لك لحر سلدن الاب مهئارظن نس ةءامجو راغلا نب هللا دبع نب دهنو

 اا 1 ١ .

 (1) ضايب (2) دمحا نبا هباوص شس ىف (5) نينايثلا نص
© 

 (4)ظمهس ءارد هباوصو مدو ودو ةيجحعم ىازب فاوملا هيتك اذ" شاى



 . م (841. 16 46 ؟.)

 نم اعنصب عمس ةنس ةرشع سمخ نم اومن ككانه ددرتف قرشملا

 ةكمب عمسو امهريغو ىروشكلا دمحم نب ديبعو ىربدلا بوقعي ىبا

 غياصلا ىلع نب ديحتو ىدكلا ماسم ىباو زيزعلا دبع نب ىلع نم

 نم اهب عييسو دادعب لخكدو ىمضايبلاب فرع يسيع نب ده 3 ا

 1ك 000 سل دبع نإ دمدحأ نإ ا دبع م ا رصمب و بيح

 ءرو كيرف نم: دوم نا مولا اجزوج !| بوقعد نا متحارن

 نب ا نب دمدأ قمح أ دبع وبا 0 مييلسم مهريغ ةعامج ند

 دهتو دعس نب دلخ هنع ىور م9 ةنس ةصيصملاب ديتل ىفوكلا نيفس

 نإ ىليبشالا ر 0 نب ديعسو غبدصأ نب مساقو َن هيأ كل دبع ىبا

 ةبطرقب فوت ارعاش ناكو مرجلا ب بد ديحاو ةرمسس نب بهوو

 « م.5 ةئس ةدعق ىذ فسقع نينثالا موي

 ظذاحلا رببص ركب وبا ىمبيجقلا زيزعلا دبع نب ليعمسا نبا دهم -خ4-

 باتك ةربص نع ىورب هيقف (*) :_يطاشرلا ىلع نب د اللا دبع ده ىببا#

 ر اناا ةادورو ةباحدصلا كابشأ ىف راهزالا س امتلاو راونالا س ابنقإ

 « :ةيلأت
 و ا

 رءاش بيدا ةلاس ةملا ناب نويل نب مهاربا نب دمع* -45-

 ةرعش ندو قادجلا ةياعك تحاص نايجلا جرف نب دمحا .ةركذ

 قعبعملا دقدو ىدهب نيا هرقل ةقرد حد اضراع أاميش ىليلخ

 قلاتملا هقرب هيف مسبت ههجو بطقو ىسومحا اذا ماكر

 1) فلوملا ط+د اذك



1 31 ١ 1 )861.16+( 

 ةردتب ىري ال .نأ اا ماس هلم ماش ةاخ ئذ ىلع مارخ

 تايدكح ََت رش 2
 ٍض نادل

8 
 ن و

 ناك (لاق)و رملا دبع نب ريع وبا هنع ىور مزح نب ديعس نب دمحاو

 هيف عمج فيلات هل ةياورلا ىناعمب ممهفاو هرتكل سانلا طبصا نم

 1 000 . ءالعب ١ اي
 ندع نوح ىلا | ةم وزود م ح يزاد 1 وقس نا: 84-2 0

 م ١ 5 4 + عاجل #0 9 10 5 . كن 1 <”انع
 روع نت نكعر# هللا دبع 5 لع يح نا ةدكروب نا مبهاربا ن: ده 4

 »ا ايد در امنع ىؤيرر لئنؤل نبا
 ىنايج ضاق قابعشلا اع نس دوعج# ا رش مهاربأ مد "هود تلوم

 يس ١س 0-7

7 : 6 ٠. 50 0 
 2# | 860: ةئس 0 ل 57 :وسعف

 كتفبن ادا 01 رجب نبا دوشا نس ميهربا ندا نيم ةبووم

: 1 3 
 لا 000 لرصإ اةيقف هللا دبع" ها ' .ءاذجللاا "نفارنإ د ديكما 3302

 ١ تت _- )آ ب -_ - ىلا 1“ جي

 .6 نا لاقو ميحرلا دعا م دوك هللا كبع

 هايف كرس

 -- 1 .٠ ا : 1
 نن هد هل اه نيت

 عاخصلا 5 5 َر عشما ىذز 0 لدءعس نا د 0 ميهربأ 50 2 و(

 2 .- :' | عب 5 ه4 ةحامي 2 0 نك 0 فى عب ت15 0 ا اد ا ف ل ع ل كتكحم ا :ترر

 د 7: "لإ جيسإ | 15 ١ - ١ نيف ردح
 0 اد فدك ان 0 ا لاا كل ا ع حر حمل

 4 عوز هيام ون ليللا 0 نا ما كنك ٠ يسرد نس +١ هي س9 5 ف 3 ١

 ىنباب ةءرعمأ ىر بحل ت ديحا ا: انتاج نا ص رد 00 - أل عاينالل ل لا ال



 طفحا) تيار ام داخل رالخلا نم قلد ريغرال رق و اوتنلا كلا ١

 طوح ىن 1 نديجم وبدأ هيقغلا اًييِحاَص ىلا ماس تالا

 ٠ انجرخ اهلف ماس تانكحا هياء مارق رصخزو نكارتأت رح 0
8 

0 
0 

 ىف أ قل ١ باتكلا اذ نكْونَع] 4 0 لاك ةدنعا 1

 "ا ما مال م حالا لا سعال ع 0 كذا . ملسم كح هيب اقاضالا 11 ١

 فوت ةهلع ئتارق ليطعت («) . 11.0. .. :ةلعادلاس[ ل 01
 دبع ودا مين عا نت قاقز نضال 0 ىف ندد راض دردو 5200 هللا 52 ١

 86د 00 رمح للا كبح 20 4-20 دلل دبع وبأو ىرقلا برم نب 5 هللا : 1

 هداو ىدرعلا 00 ركب و 9 |١ لع اخلاو ر نست ند فكلما 32 5 : ناورم و / ا 2 م

5 

 0 ب ييرخلا نبك نب للملا قبع نورم باو هنوب نب قليلا دبع نب ناورما 11
 : 1 م
 ممارجإ 0 2-- هللا كي وبدأ 2ك ىدن 0 لزدز رك كيع سس ركب 1 3

1 

 الا 2 وا مهل .ن : ف هبت ا ةدب 5 هل 3 ةرككخرم ذادغب 0 0 4

 اهب اوماقاف , عيتاهزغتم لل اوجرخ ال ناكذد بحاض الو ةردح# هيف

 ةلجد ىطاش ىلع تق ةزنتس 0 .ن»و اوةريعتا مث موديلا تككلذ ماع

 دما سلدت 0 لعا ند 0 00 هجلَح نورذي ماكل 4 نظفي د '

 ىف انعم نصعلا راخلا 0 ' هيف هكا اني دسم ب رخو انجرخدف ةسرددلا 0

 ةعايج رس نأ ذا نوردب نساعْلَو كانه أذ دعو قد هرطلا ا 3 برقتا 7 دك

 ككلذ ءاقف 22 لابو ا م .ه 0 معزا كد ةارسأ مهيب 5
(١ 00-7 

 قثا هل انلتف ةازملا هذه ةضراعم نف ىلب دب الا لاقو اهوصبا املا ىلا
 اح 1

17 ١ : 0 0 
  1انحاع 5 0 ب . 1

٠. 

١ - 
  1تم ١ _-

 أنع تكشف كرب ديل انهو 00[

 شل اقل اخاقفإ هيلع ايشخسم طقس ةروق ند انيلا نلرصنا مث هل

٠ 

 لاق هللا كبح 0 3 كك وبأ 11 و لاق 1ك 06 حدس 5 6 وو /

0 



 لاا ا / (71. 15.12١

 1 ىنومتدار

 ةانيع ريسلاب 0 لق ىذلا لارزغ 1| [ذ ىناي نبا 0

 كلاق 00 مالكلا 1 ابو هللاوق

 هللإ ةخن ىىط مل ذيعسو ةدلا رادو داع يلا ةجرد وه
 عت 2 ىف .٠ , - .٠ ه2

 ىفباصاو كسمد قرأ طفللا : ةلازجو باوجلا ةعرس نم فى سنفت فللما ملف

 د راج عريعم كتفرصنا مث كديعب ريغ ةارملا 0 ةوسنلا راستف نزل ف

 ىنخ انيثمف اهتكرب نم او طانت اهب اوقحلا ةديسلا مديل لوبك اغلا كيلا

 كلل ةباع هجراخ نم هنم ةفياط د انكف نسح ناتسب لل انيهتنا
 هل

 انيلا كجردذف راهنلا ع نأ ا 3 يقاف لكبر هيلع 5-0900 موهلا

 اودجدت مل أ ةديسلا مل رذتعت ايل 5 23 ريناند ةلمج 50 ةيراج

 امنع نرهسبلاو رملا» | اذهب | ,نيعتساو اهرذع اولبقاف اذه م

 ىه انل ليقف ابغع اذسو نيحرفش انف اردصت 1 بلطلا ن لردع

 . « هْحَع هللا ىكخر بلاط 000 1! 0 ا ةبرذ

 ا
 رثخا ج6

 معنا

 ني ١ 0 تي عل رم

 غىرقم# نسحعلا وب نايفس نويل ند ميهاربا نب لويس لكس

 ااا ا ىطاشرلا ىلع نب هللا دبع ده ىبا نع

 زيزعلا دبع نش ىيحي نب ده نب نمثع نب نأبا نب ده (ه)ر -ةة-

 + ظفاححلا ىرمنلا رمع وبا هنع ىور ثيدحعلا موهش نم رمش ركب بأ

 حا لبيع ىلا نب ممهربا نع ىور ىسلدنا قحسا نب ده -56- 

 نس بلاغ ان لاق ىريابخلا رابجلا دبع نب ةملسا ن نب نميلس هم

 ىضر ةشئاع تلاس لاق بيسملا نب ديعس ان 0 هللا دبع

 هتهب ىلا ىوا اذا عنصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك اس اهنع هللإ



 17 0 لا 0

0 

 1 يقي

3 

(.» 19 .501) 8 

 نب اي, يش نبا لاق ا جااعيو دلع في.معخلو هيو عقرب تزركاك

 اع "1 ركبم. عا ارو نع سسلدنالا نه لوب ميه ردا نعش 4

 دي و دع نبا لاق 56 اخبلإ نع 0 رك تاي نبا ا لاق

 ىشلا ل ىعاروال نع دل سيل ىراخجلا ةركذ ىذا أده قدس نبا

 لاق دع أ مالك رخآ اذد دلزرعد 7. لوبجم لجر وعهو ريسيلا

 95 ملغ هللاو ةليع 2 ا نبأ نع ىور ىذلا ىدفع قو ديب

 ةبطرقب ةعايجبل | ىض افدرككي ود ا ميلسلا نس قعسأ| نب لوم تير

 5 أ َُك 06 اك فيا ندلا رجغب ا هدج مسا نا قلق 5
 _ 7 أذ 3 3-2 5 |

 ماعلا ع 3 ازخمو . 08 1 وكحْذُم لاح هدالر لها دع 0 ن: ١ يقسم 5
 0000-7 -_ ٠

 || ئىي

 5 سن كو ةرشعلا يرعيح 3 ارو .ه ةخج ده 0 .راكحو ف 20 لضفل أو

 5 || رت ئ 0 : 0 20 5 5 3 ٠
 ك2 2ث و 2 ايبل | مصار 096 1 ف كَ 6 مح | نأ 0 ف 07 |

0 

 2 5 6 !إ 3 ُ 4
 نقب بج 02 اسلم د ةدح | 0 0 .060- كوز امهرتجعو كد 0 06 دل ا نا ا

 ر خ فرع ثيغم .ىب هللا دبع نب سنوي .ديلولا. وبا ىضاقلا ثدح الا

 للحي ىنابهشلاب 02--- رجشلا" لسا نس الجرو 5 رافصلا ىباب

 .عصاق مر ىنويعلاب ىداغلا ىطاش قل ةيطرقب نكسف سادنالا

 كك نأ قلد ةرطدعا زطم ةياصأاف ةجاحل امو ميلسلا ن و ةءامجلا

 1 ل1 ىضاقلاب بحرف هيف هقف أوؤ نليبكللا سيلهد ظد وتب |كي؟

 هللآ "نلضا. غل: لاقف/فثرردحلا ف اضوانفتو. لركن مللت ءلكذاو لا
 « 01 | | ذو 7 1 ْ ١

 كك 0 ن : . م01 ١ كج ِ 0 5 8 3 5 2 : ى 1 5 | ض9 ايؤذ هدص رج .دطرابد ممن ةكدوديح ارتد راك لع دض أ

 ا 9 اة يو 8 اك 0 .٠ ل 0 ا ا 0 5 هللا بابصح و أرددع فكتوميسناأ

 00 سمه ىسصاقلا :(ةحلد :  سدحةساف نترككم لا ةدر ان
 عر ذنوب | - 6 5

 دمدح يبتلإ عسر 5 د اهاعجو اهجربخ 5 1 اند 3 نالت 2 1 قس يي لا 1 «؛([و 1 39 ىلا

1 

 يف

 نا



 الا رم 46 | 1 ١
 1 مق ١

 كب : (1خ61. 19. 15)

 ىضاقلا بكر رطلا عفترا الف لزنملا بحاص كلذب ملعب ملو هيلع

 0 هل لاقو هتيراجلو هل ىضاقلا اعدف ينابيشلا هعدوو

 « ارثيد نيرشع اهيف دجرف ةرصلا ذخاف نوشيفلا لقسم

 هللا دبع وبدأ دلخ نب سي ردا ن: هللا دبع نب قحعتسا نس ده -858-

 مالك هلو ةققيم دهزا| نم ةقدرط ىلعو ارركذس احلاص الجر ناك

 نب ديعس نب دي لوقد وهو عب ةتيوط قدصو ةصالخا ىلع لك

 لمعت اك نا ىلع صرحا دابا هتاجانم ضعب كل ظدولا 0 0 مرت

 كلذب نقاف تلكإ اذا7 كلامعا عييج ىن دجوت ككناف ةينب الا ايش
 قر) للا كلابعإ رياسو كجرفتو كثتكوذ ىن كلذكو هللا ةعاطل ىّوقتلا

 كلذ لوقي ةكعم 00 نب لدفكتابو وبأ لاق نك اب نازيم قر للك

 ف رعشة سد نأ ءرملل ىغبخي هلوق ند دللا ةهحر ليلخلا نع ثديور

 ناو هكقبط لها عفرا ن* لجو زع هللا دكينع نركب نأ اياخح هلاوحأ

 مهانداو مهلقا نس ةسفن كنعو هكقيط لها طسوا نم سانلا دع نوكي

! 
|- 

 | لصي اذهب

 4 ل| ىقاحسأالا رجب ودا ىبلهملا قوضسا نب يو عل

 دمحأ نإ الح دامححم هدأ هيلا ىذلا وهو لياضفلاو بدالك لها نم

 0 سلدنالا لضف ف هنلاسرد



 ثا

 حلا (61"1. 1. ١.15

 سم |[ هد سلدن الاب هر ىلعالا دبع نب سنوي نع

 مي خ0 00 أبيب ا رسلدن] كن ليج قع بأ نب ديا مود

 ىديدودح !| لاق 6 هد 8 فام ىرسل دن 2 نس له -65-

 يي دعس الاب يفشل قكاض ل نوكي نأ فاخاو هتدجو اذكه

 نب لَمعَف ندم عهبم لرل ع م هدف ىسلبلا ا ا را 51-7 -0 1

 © ىض رفلا 5 ودا 0 0 5
 , قدح - 1

 نسلدن ا 6 رد نس ةدرق د ادد لدا نم اجلا عغبدصأ نب ديت -68-

 3 سن ول هدوم ديعس وأ ّك 5 ٠6 0 ليق 2و 0 هي اهب هكا

 ىبطر مقل ىتر 1 0 ' عبصا نا د4 5 هام 5 عبصأ نا كيحح اش 0-5

 ىورد رود مع لردوح» ديقق قصانملا ىباب ندد هللا كديع وبأ 0

 ىناندح عالطلا لوم جرن نس نع هللا دبع ىجداو ه 0 اكل ىلع ى بأ نإ

 3 نانإ 7 1 ىتوت ةردذو د 0 ندحرلا ليع مساق لأ - |١ ىضاقلا م2

 نع ىورد نوعي الإ نم ىر 5 0 كمد 5 سب سوأ نب لايدعم -0-

2 1 

 و لام امس ودأ ةرحد بتدع#” 1 ادذا .كملا بودأ 00 دنع -08-

 3 سنو

 أ 7 تت ً يي ب

 ىو ل قاف 0 برخ ةبطرقب 3 ان ىضذ اق رجشب ند دهم -800-



 كو ؛ (ا8 ما. 13 .)

 لل هفيدقتب ماشه نب مكحلا ىلع ريشا املو هنم عمو هسلاجو سنا

 ضعب نع دلاخ نب دمحأ ركذف ةجاد دق هع ذجو ةبطرقب اضقلا ةط4

 الو ةعم لبقا نينموملا ريسأ وسر ةأتا امل ريشب نب 5 نأ ذك ويد

 اهب ناك هل قدد دص 2 وفعلا ىدلا ةلهسب ن اك ايلف ديلإ هد ام ملعي
- 
 هيي

 هقيدص دل لاقف ناعتبملا ناش قر دعم ثداعتتو هيلع لخدف دابعلا نم

 نال ىهو رام ةيطرق ىضافق ناف اضقلل الآ نيف ٌثعب ةأرا 2 دراعلا

 دياعلا هل لاقف كلذ ناكحا نأ هب ىنرسات امف هل لاقف ضاف نود

 دل لاق يلع ريشا مث اهيف ىافدصن نع قياع مرو كالت نع نالكاجلا

 1 بوكرو ىنيللا , سابللاو بيطلا 0 3 يأ ويدل لاق
 ىه اس

 ى]ص

 ئقروع هد ترئاسو ىجتيج هد تذدر 2 ىىلابا 0 هللاو هل لاقؤ ةراغلا

 : ةوجولل تكبح نفيد دل لاق م ةدحاو هذه لاق كجر ق يكلمْفَو

 م ةيناث ةذهو ذداعلا هل لاق طق ابل كؤزتتتش ا[ ام. هذدقو لاق ناسا

 ف ىلابا ب لاقف لزعلاو ةياالوللو مهدذو سانلا | عدل 1 فيك لاق

 لزعلا (نم) شم ٌمحوتسأ اكو ةدالولل رسا 0-- نم ىبنم ال نح <

 مكحلا ةمدق ةبط رد مادق اهف /كيلع) ساب الف اضقلا لبقاف دباعلا هل لاقف

 رص

 ريشب نب ده ةذفن نأ كلا 0 اضأ دلاخ نب دمحا لاف ةالصلاو اضقلل

 و مكحلا نينمولا ريما ىلع ليجستلا هماكحا نس اذه هياضق ى

 ند عمسو ىعدملا قح هدنع ثبثو اهيف هيلع ميق ذا ةرطخقلا ىحرا

 دديشاو انوف' لجحسف عقداس ةدداع | ني ملف حلا رد ما“ لا رذعاو هتنيد

 0 ا ررااحبسم ا ايا هي نا اا بسلا ل

 انس ةرك ىلع انب لف اميف نسحا دقلف ريشب نب ده هللا محر



 0 (41# 15 ع. 17 -)

 2 ما لاقو انياقعا ىف. كلملا بيط الاح رادعو انل هه حمصق (1)

 دوف هقرعي ملو رع رولا سيطف ندا ع رجب نب دايت مح راع

 .٠ .٠ 1 . 5 ٠ ١ ١

 ريمال لسرأف ا ديالا علا 1 كلا 61 5 سيطف نبا م

 ل دا نال لا ا كنا رك د سيطف نبا نأ رويشب نبا لات

 0-00 نولوقي | ماعلا لهاو مهيف 21 ا

 نأ ةناال مهلك ك5 ندب فرع نمم 1 سيأ ريشب نبا(*) هل

 مهلاوساو و مهسفنا ف مهبلط نع ردي مل 0 مل 1 مل

 نا رومأ ايضا مهب رستيأ ندو 2 ةدابشلا نوعدلو مهل ةيادالاب

 يلعب را مكحلا تيحاص ةعامس ىب ئسوم نا ةاورلا نط

 مكحلا هل لا اقو هجاع نوت هنأ هيلا ا تشو روثب نب ده فا مكحلا

 ىذا ىناف ديلا 0 ده كر نم رح ع ابسلا هيو نكلوذ نحعتما نإ

 قحا لع هنا ءادرم قتىكل ناب مل نأو هتلزع ككمدع+ نود قتككل

 ١ اب -

 روش نأ | ١ 5 31 قنح 2 نس | 00 هرددعب ديو تددز و

 ٠.6 . 1 | هيي || 000 ء للم 21 0 .

 كف دك | اهيؤ 3ْل5 8 هج 65 3 بمد 5 نأ نال م ةياع نذاتساف

 نا ل.قو مسبنق كلذب | | ملعاف ةلا ساجم ىف ىصاقلا )قو  مسبنفق كلذب مكمحلا لعاف ءاض ضاق

 دو ]خخ و 2
 ةداكح نوتموملا روما مكحلا 8 ريخ ا كس 1 هلو

 نبأ
 آى تداوم رويشد

 ا ١ اي 8 . 5 5 ره # ا 6. | 1 5 1

 3 صل 5 ةد 0 ةدهو اهلبقي ملو م نا هيف د 0 هعد رط
5 

 2 43 0 هلل ةمحر روشمب نبا قوت نيدلا

 ل نت كل ىرقملا ىدذ 2 ّّ/ ل لا دمدأ 2 8 ةشاب نب داك 1 2

 4-2 0 كط ىفتو 5 8 ةدلوم عياسصلا رحب 6 ماو مهري نا أ 5 -

 3 ةأه



 0ع كا 13 17

 هلا 6. ةنس رام نويتوعم ىسلدنا 2 ركن نب ليم 7(-

 « مما ةناس ىفوت ىقروللا بهو نب لاطب نب دهم -7و-

 ناك هيفف رعاش بيدا سلب لها نم هللا دبع وبا 0 نب ده -75-
 ىف هلوق نس هللا ههحر ىندشنا هدال ةغس ىف تاس هبو ةدلبد ايضاق

 رضخا بوث سبا

 ابهذب سبالملا رصخ ئف كل ىرا ىتعولو ىدجو ردي مل لياق مكو

 221 ياك َُض ئبايث تداعف ةيابنص ىبعمد ضاف لب هل تلقف

 نم لاقو ةلوطس دئاصقب اهحدمو هلا ةنس ىف ةيماسالا ةرضعلا لصو

 اننم ةديصق اهنن ' يئذنكنا ةكرانبملا ابناكرم

 مالم فلا لاطبال الل نم اوقلب 1: وي منفلا مويل اوضهن

 مهتموا دحتمل 51 مهف مهلاشما ةليبقل عمتجي مل

 معطدلا ” بط ان ايا ياش 4 1

 سلدذ |: ىزفاحملا ئالوس . 2. نب دهب هع

 *« سلدنالاب

 وربع نب ديرب نب ةدانج ىئبا َّس هللا دبع نب :دانُج نب 2 داما اد

 000 وردع نب دمحأ رهاطلا 1 | نع 32 در هديا ىنابلالا

 3 نأ 1 ا ىعيشلا كيبلظ اهيفو

 نب ريرولا ديلولا وبا ةدنبع ىدا ن: هللا لييع نإ روبج نب 2 --_تعمَس

 مرح لباد وبا هركد ةرازوو ةلالج تيب نمو رعشلاو بدال لها

0 

 ى

 ىلع

 ةرعشل .رسو ةربغو
 - يا د

 ىصادلا لل ىغصا ال ترصف.ى ءامشأ نيج َ كغلنا

 يا ائروعم اييقف ناك



0 )361. 175. 

 عاترمل ربصل 5 0 دسد ىن و ربصلا ىنتفاك

 لضاف ددقق ةيسنلبب بيطخغل | رماع هدأ ةدو 0 نب رفعج نب ديم 77-

 ةارذ ةريسلا با:نكب نع نب معنملا دبح ده ودأ ةلكع ريكا قكرددج#

 ن ىشقولا ىنانكلا ماشه ب نيكل ماشه ديلولا ىبا ىضاقلا نع هيلع

 ف هزعإ ةكخس فا (ىفوت) الخس

 ركب وبا ليقو هللا دبع وبا ىرقلا ىاص نب رفعج نب ده -18-
 أضيا ارقاو ةبطرق عساج ارقا ىك» نع بيعش نبا نع ىورد

 # هرعرع ةخس ىقوت نيديجملا نود كلا ند ناكو ةطانرغب

 ةيسنل ىضاق هللإ دبع وبأ يوحد ند دمدأ نب رفعج نب لوم -70-

 0 رمد ةيدرعلاو نارقلا ارا لضاف 0 كدا 00 ردم

 ودأ ا ةءامج نت ىور رشعلا نود  ىدسو هيلع تارق عر لوا وهو

 ةبتع ىبا نب دوعسم نب ركب وباو ريرط نييدمج وا ا نسحلا

 هبحأص ىل لاق ةدرو ىلع نادي ليعلا ف بغرب نيم هللا ةيحر ناكو

 ع ادأ هيقفلا نأ داع نب نمحدرلا 50 مساقلا ودا ىضاقلا

 هللا يشأ 23 ب دحو ناك 1 هتقرع ذم طق ةدرو ل ليدح نب هللإ
 ّّئ

 ىبز ب 1 تارق لاف دييح نب رفعج نبا
 يي

 | رذتس هل ول كترل دف نيد ضومس ىف هيذ كيفقوؤ نأ رقلا عرف

 وقر 1. ىذب أب 8 لاقؤ بزعلا ادد ىر راظنا مأو كلفش تأ



 بة اج جلا اب وا لا
: 

 كل (#م1. 17. 18 )

 1 ا هللا 0 لاق هب موقي ال نس نارقلا ظفحي ال هنا نارقلاب

 0000 0 1 كب ناكر ل تناك ليحل
 هل لاق هنا ةيسنتلبب هنوك مايا انياحتصا ضعب (*زدغع

 ىتاح .هيوبيس ناثكا حرش ى فلك نينموملا ريما نا كفذول

 لل هعم جات الو نيذانسالا قاروا عطقي احرش 0 ى. كفلخا
 ا

 ا 17 لافي كلذ تنا لمت *: 0-2 ّط / لاقأ ملعم

 الت ارلو انفو. قكلذل :درجا نأ ىنكمي الو لقشللا كبش كلذ

 م

 هابل

 ا

 ةخس هللا ةهمحر ىقوت قدازفناو ىدرجتت ى. رذعا ا

 نييديسم عهقبب 5 اهل | 3 | 0 اقل | ةذدح 2م أ 5 5دو ليسردد نرخ“

 + فرجلا

 ةهقللا ىف ةنيالك سس ناك ركب وبا ئديبزلا نسحلا نب دهم -هل-

 نيعلا بادح رصتخاو سضاولا ةامس اياتك وحنلا ىف فلا ةيبرعلاو
5 

 (ةيئار
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 نييوحنلا رابخا : ىفو ةساغلا نحل قفو ةيئبالا ف عمجو انسح اراصتخا

 رفقلا راك ارعاش ناكو كدال, نس عون ردذ ىفو ةروهثس ابنتك

 لنك لاق نبلا دبع. نب ردع ا نع ؟بهوم
 اس

!| 
 ديبق" نوب ماس ىبا كل ىديهبزلا نسحلا نب ده ركب وبا

 : سبللاو كاملا 37 ةلوقسو هتان ىقفلا نأ ماس انبا

 سفنلا رص ولغ أر وصقس ناك اذا ةمالق عىدغن هرملا اجت سيلو

 نئسرقلا ىلغ دوعقلا لوط لن اناةاجمجلاو ملحلاو ملعلا ديفي نسهلو

 ملف ةيليبشاب داهأ كح عوجرلا 3 رصتتسملا مكعلا نداتسا دقو هلو

 ماشا ا مفئابس هل يزاجب هل نسكف لاني
 ب

 نبا نع داو ريق نربخأ

 عامز نم نيبلل 2 ىعارت 34 ماس 5 اة مجدي



 نال (841.-18 1. :9<)

 عاز ازذلا ليو نبصك 0 تربص  ىديبشسمهت ".

 ع 0 ةغقو نس يل باذع سس هللا قلك ام

 ىعاونلاو ةفئاخ انيلا ول قرف مامحلاو | ماد ف

 امتجا اذ ناك ام دعب نم اكيشو انلمش قرتفي نا

 عادصنا لب بنعش لقرب فارشإ كك دس لح

 عاطقنا لا لصو لكو داعب ل برق لكو

 ريغ هنع ىور ةئامثالثو نيثالثلا نس بيرق ىديبزلا ركب وبا ى

 ايركز نب ده نب مهاربا مساقلا وباو ده دهلولا وبا هثبا مهنس دحاو

 ع« ىليلفالل نبأب ىورعملا ىردزلا
 ناتكلا ىنباب فرعي ىجحنما هللا دبع ودا نسعلا نب دمحم (*ر -81-

 قطنملاو بطلا مواع ى مدقت هلو رعشلاو بدال ملع ن. ةيوق ةكراشم هل
 ةايش بناثكو ةفورعم بسكحو كلذ: لك ى'لياسرو كلا

 سو ةدمب ةيامعبرالل دعب شاعو ةائعم ىف جيبلم ىدعسو دهم رانك

 ةركؤ

 ليشلا لمتشاو نيبلا ىلايل تنابو لصولا لصتاو رجههلا انرجمه دق الك

 لقنلا اهتلبقو ىضور اهتنجوو اهةبر ةمادملاو ميو ىدعسف

 اننا او
 ىدبك تصب ىعيح ىدمكاو تاحيضو دلج الر تربص الب كفا 0١

 دمكلاو نازحالو رجشلاو دعبلاب ىدلصاوي ىل ًاقيؤر قارفلا ىبحدصا

 درصلاو نابرغلا ى هللا كراب اك أهل تلق ريطلا ةوجو تيار اذا

 لي د أبا ردعدب 0 ردب وبأ ىزارلا ندحلا نب لاو -89-

8 

 ىديؤ ىديد ىبلق ىف اء كيعضو كَكَو اهدشناف وددت ىقلا ةوجولابو
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 0 - دس زاز نمل 0 امعفلا نوي نوعتي ب دهب يب ل مجال ف نوح رلا
 ن9 ل ٠6٠ 2, 2 خي 0 606 ع غارت 2 00 ىدآ ا دأ ةنعبد انءادح مش اد .ادذح ن || 1 هللا 1 يكاد 1 اق 2 ١ 1 2 | ا 0 74

 رصصن ىبا نب دو دللا دبع هنأ هنم عمس أبيب ةردحلو ا ل ل : 1 اا 1 ا .ايع /

 ةه ولا 2 8 . || .٠
١ ١ : 

 2 ريكذت يبد اقرغ ةناعيد رأو نيسيخلا 1! تأاأدو ةريغو ىديرعا

 ا ..

 6 ُّس ع ا 3 58 00 8 5 ديو | ةركحذ تيدا هيلع ارقد 5

 53 لأ د سن 0 8 5
 ع 3 ع 1 | ٠١ 0 كد 1 ل

 داليا نبط 0 ىنبطلا ىناّصحلا (ىديفتلا تلم نب بعك نبا
 ندو نفس نشداو ١ تحكم رءاش سلدن الك كس 3 بازلا 6 نم

 مذق :رصنتسما ا مايا ل 4 ةمامر وه لد ردو طخ ثور رز لم“ كيد

 ةطرشلا لو باسناللاب الاع رابخالل اظفاح ناكو ممإ ةنس نا سلدذالا

 نب ندمحرلا .دبع يضاقلا ةيلع .نإ[ضو [,.١ةخس ةدلومو 5[ ةئس ىثوتو

 4 ةرعأ» ندو لضفلاو تدالا 2 0 وجشم ابدعدن ةاالمأ هلو سيطف سس ل

 ايدو ىبسح هينذ نع :ئفع اياقعإ هل بدرا: نإ دغوو(*)
 اس

 نيكتسم ةوهدفصد | وى اقليو ليطن ذمس ةبدخل سم1بنوق

 0 : 1 دال
 نوبللا 28 ١ را لحففلا ساد 8 اج دل نا ماح أ الونلو

 نيدعلا اكل لان الوج قوع دلك كرلقف ل اجسم د5 اولاقو

 هذيدق هللإ دبع وبأ ىرسيغلبلا "ص ناالوخلا نإ نب نسخ نا ل -- . 1 . 1, ١ ' ١ هي 03

 :(ه) -سشود
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 نب ده هللا دبع ىبا نع رصءوب ىور ةلحر هل دئسم روهشم ثدححم

 نقرشم نب نكء 1 نسيعلا/ را ١ نمو. ىداضقلا» نع : شرضحلا رويشللا

 1 جرفلا ىب دا نعو ىلازغلا دماح .ىبا نع رضم .رهغب ىورو نئطاينالا

 ىباو ىسدقملا رصن نب ميهاربا نب رصنو ىنيارفسالا رشب نب لبس
 هنع ىورد ىدادغبلا ٌسواط نب ىلع نب هللا دبع نب دمحا ناكربلا

 ةدلوس امهرجغو ميح رلا دبع نب ده هللا دبع ؤباو ةمعنلا نب نسحلا وبا

 «.ه15 ةنس لاوكل ىثوثو عام[ ةخسا قل

 ىلع ىببا نع ىوري ثدح» هيقف قاينوَس نب نسحعلا نب ده -86-

 ' *# ةربغو ةركس نبا

 نباب فرعي هللا دبع وبا ده نب دمحأ نب نيسح نب دمح» -87-

 ىبا نع ىورد ثدحسم هقفلاو دهزلاو لدضفلا لها نم ةرشع ىدحا

 وبا ىضاقلا مهام ىكخايشا نم دحاو رهغ هنع ىور ةريغو. ىاسغلا نع

 قربخا دهم نبا هللا دبع ده وبا ةيوارلاو ده نب نمحرلا' دبع مساقلا

 الضاف اكو ئداسا ناكر دوم ناكيلات مساقلا وبا ىضاقلا هنع

 عفري 9 ناك هنال دحا ىلع ماسي 284 طلا نإ ىشف اذا ناكو اعرو

 جرخمن انو تف رعبز ةعرمأو 3 هباهن انكو ىل.لاق -ضرالا نس ههنيع

 بلاط :نلختو الو ةجردلل ريصعلا مايا قل 00 ماع لك ىإ هعم

 عيتجا دق هنم نسحا رث مل عيضوم ف اغللعف ةرم 0 .رخفق ةتبلط نم

 برطلا .ةزفتسا انياحبصا سعب كلذ:نياع املف نيتفي ام لك هيف
 انعزف كلذ ائيار ايلف اح 0 جردي ةدحاو لجر 82 ىشمي ماق وح

 عز املف هملجم نم رو ١ كرا سلجم مل ذا هيقفلا ن ساداقوكا

 ثيدحلا ف اذه مكبحاص لوف كي اج 1 1 انيلا ةسأر د كلذ
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 ىف اذه اج انل لاق مث ةءاس هنء انلاس ام للا الفجل 0 يراد
 ا يار هرزوا 6 .٠ ب هيلع ىئكلص هللإ لوسر لأ اق تت ا

 م0 07 تناك ًالصاف اعرو هللا هيحر ناكو ثيدنلا ف هلثم دجوي ال

 دبع مسالا وبأ ىضاقلا هنع انعم ى .هثدح فيلاوت هلو ةديد تب ّس

 « هز“: ةنس ىفوت هللا ديبع نب ده وبا ةيوارلاو دهم نب 00

 هيقف ةيئاد عماجب ىرقملا ديعس نب ده نب نسحلا نب (4) ده -88-
 اعرو ادهاز نأكو سرفلا مد نباب فرعي ىنقتس طباض دوجحتم ىرقم

 دوا> ىبأ نع ىورب هات ةنس ىفوت ن راقتاللو طبضلاو ءارقال ىف امدقم

 * ةريغو

 ذوج* ىرقم هيةف هللا دبع وبا ىوسالا ده نب نسح نب (2) ده -89-

 « ةريغو مهاربا نب ده هللا دبع وبا ظفاحلا هنع ىورد بيدا ىرخن

 ىرعي هللا دبع وبا ىقلاملا ىمرضعلا لماك نب قلسحلا نب ده -90-

 ليسرتو نودي رعش هلو بدالاب ربتشا بيدا هيقف راخدفلا نباب

 « هز* ةنس ىفوت ةيدابلا هيلع تبلغ قوفي

 نباب فرعي ركب وبا ىرسالا ىبعي نب نسعلا نب دمحم -94-
 ةفرعملاو هقفلا ىف مدقتس روهأ.م ىراع هيقف ةيناد لدا نس لاجسنرب

 : ب 5[ ةنس ىقوت

 ىف ىفوت نراع هيقف رساع ِء وبا هللا ديبع نب نيسعلا نب -909-

 « 5[ ةئس ا عمبر زبش

 +١)1( درخوم' (2) ى نئمدقمأ



 م
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 ديقف رجب وبدأ 5 رشد نب دنَحآ نب ىنسحلا نب ديحع# بوح

 ل 2 ىورد ل8 ]نندويم

 مديح نب 1 دبع دمع“* وبأ ىضاقلا هنع ىنربخأ

 ناك بذإلاو ةغللاب ملاع ليلج سيئر نيسحلا ىبا نب دهم -94-

 مكحعلا هرسا دقو هدنع ملعلاب اريثا هللاب رصنتسما مكحعلا مايا ىف

 مَ كاس ىثباو ىذادغبلا كَ - ىبأ 2 لليخال 0 نضر ةلداقمد

 َك قفتا ام 0 ىنسحلا وبأ هخأ 7 ةبطرق ردصقب ىتلا تالكلا راد

 ةعحاست بيد كليعس نب رذنم ىضاقلا نيبو منيب باتحلا ةلداقم

 تيب رصضاف ةلياقمال بسحلا نم رضحاأ 4 ةلمج و ةرضةحملا هب اتاك

 3 ةركذ نع

 ةلحر هل ثنردوعم ىسلدنا هللا دبع وبا ةريوجدح ىا نب دمحم -05-

 3 0 |[9زإ” ةئلس ريعدب تايدك ىقغالا دبع نب سنوي نع ىورد

 لاو ملعلا لها ىن , ىندخلا ثراح نب دهحم سنوي نب ديعس

 ةاضخ )| رابخا ف 0 اياتك عمو ةوحتنو حاضو نبا 00 ىوعر . كر ديعم هديققف

 قافن الا ىف : اباتكو نيثدحمملاو اهقفلا رابخا عكا اياتكو سلدن الاب

 ١ ربلا دبع نب رهع وبدأ ةركذ هد اهحدصاو سنا نب كا 100-

 نم ةءامج كدايَقو هخدرأت قر سنود نب ديعس وبا (*)هنع ىور ءااهر

 وبا منع دقو ةدمب اهدعبو ةيامثالثلا لبق تاس نمم سلدنالا لدا

 ضو بلا باب َّى ورا سس نووعضومس

 فقوو ةئاسز 7 0 ةرصاع كالو هيقل ةأرا 12 نونلا باب

 هباتك ى ىتشخلا 1 نم هنء ةدروي اميف لوقي امناو هباتك ىلع

 « ةئامئثلثو نيثالثلا دودح يف ايح ناك

 0 ةثبستو ةمسأب ديعس
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 كورعت ثدحم ىسلدنإ ىوصعيلا ىرسك نب بيبح نب دي -06-

 * ديعس وبا هلاق

 ىورب ردع وبا ىبطاشلا دوعسم نب هللا ديبع نب بيبح نب دهم وتد

 دواد ىباو نودعس نب هللا دبع ىباو زوفم نب رهاط نسعلا ىبا نع

 ةيعنلا نب نسحلا وبا هنع ىورد ىرقملا هللا دبع نب ىلع نسحلا ىباو
107 

 ام 9 د

 ىوري اذوجم ىرقم بيطخغأا ركب وبا ىزفنلا بيبح نب ده -88-

 مهاربا نب دهن هللا :دبع:وبا ظفاحلا هذع ىنلدح 0 نب دهم نع

 تيب لها نم بيدا هيقف ىبطاش زوفم نب ةرديح نب دمحم -ووح

 « ه.ه ةنس ىبفوت بداو مدقتو ةلالج

 « روهثذس هيقف هللا دبع وبا دهازلا هللا بزح نب ده -100-

 نباو: بهو نباب هقفن سلدنالا لدا نايعا خس دلت نبا ديت ت10

 قارعلا ءاهقف شضعبل هتيار اذكه حونف نب دج هللا دبع وبا لاق مساقلا

 ةتنيظو ةملعا نكا مأو ءاهقفلا تاقبط .: ةعمجب باتك ىن هيلع ةتارقو

 نييرصملا ا ىف ثيارف روبشملا دلاخ نب دمحا دارا هناو أمهو

 نب. ةيوعس نب. نمحرلا دبع ىلوم ىسلدنالا ليئترم نب دلاخ نب 'دؤ

 بسبشاو .مساقلا نبا نع ىوري يشالاب.ىرعي ككلملا دبع نب ماشه

 هنا ىلع اذه دارا هلعلف مم ةغس سلدن الاب تاس مهيارظنو عفان ناو

 ملو عرولاو هقفلاب رركذس وه هريغ لاقو ملعا هللاو هقفلاب ركذي مل
 5 ثيدحلاب ماع هل ركب

 لهثو شدرق نم ميمت ىنثب ىلوم بهو نب دلخ نب دمحم -109-

 نب دعو نيحرل ١ دبع نا نرطم 0 ك1 ىسل دنا ميم غب ى وس



 أ (161: 50. 90.)

 ماب ةخس .سلدن الاب تام مهردغو انضو نب دهمو ئنشلا| مالسلا دبع

 ةيرملاب ىثين طب ارملا نب بو نب ةيدعس سس 011 نإ كح 2 !ن5-

 * ةردغو ىرقهلا ورخت ىبا ند ىورد عمة

 .افردد هللا دبع وبدأ ىراصنالا اح ند تيك تااندوع

 0 !١ م
 2 هفيلان ىطاشرلا كي ىنا نع ىورد

 فوت ةبطرق .ىصاق طاقسلا نب (*) دوعسم نب فلخ نب دي 2105+

 ذم لالالا ليقود علو ةنبن ع ةبطاشب

 نع ىورد ثدح# هيتف ىنايجاا دمع* نب() ىنب دمحم -100- ١ 0 1 ا

 0 ةردغو ةركحس نب قلع ىدا ىضاقلا

 نمياس ند اخ 0 دا 2 -

 : 9 ظفحلا ف مدرج فلردحم مداخل ددقق

 آد يسنلاا .تانح هلو ريلا ذبح بن نهعا ناك ةباكسلا 10
 .٠ 5-3 0 |ي قر " نك . ٠

 ناجح مع 5-5 ماهوا ةاضقلا ىضاق هخح دش ةاعد شابقث الا ريتك

 هييدقتب دهشاو اهرما ىف هيلع مزعو كلذ نم ىباف ةيناد اضق هيلوي نا

 ايفيعم ىذبو ةليل لوا 2 مها بريق ةين'د لدا معا ع مضايا جرد ة!و

 اياهكك (9) ؤلخ ةوبا) فلاو جرخ ذيديدو ىفعأ ىتح هن كم لعب

 نب انك نا هل ليذ اعروت ةلوكي مل ذذأ لاو هيلا قوسي مل طورشلا ف

 ىلصو تإ9 ةنس ىفوت همامتا نع كسماف ماكحلا 0-2 ماصخأ | ملعي

 نم اديعاف' للؤا مللت لبو نوجرع ىبا نب دمحتم وبإ ىضاقلا هيلع

 ني ةيس رم

 (41) ىلخ سرد (2) ةرطلا وف 0 طخ اذك
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 قارعلا لصوو لحر ىسلدنا رفعج وبا نوريخ نب دمحتس -408-

 دهم ىوسي نيعم نب _بحتو ىذيدملا نب فن تحاص نم اهب عمسو

 عضومب نكسو اهب ثدحو اهنطوتساف ناوروقلا 0 عجرو (1) رصد نبا

 ده وبا هلاق ديلا بسني ادجسم كلانه ىنبو ةيدايرزلاب فرعي اهنم

 « ىسيقلا

 ءايدالا نم ناك يدز الا ىوعالا هللا دبع ودا باطذ نب ده -109-

 ةيبرعلا ملع ىن. هيلا فلت*+» ناكو نيرركذملا ةاعفلاو نيروهشلا

 لبق ناك روثام رعش كلذ عم هلو ةلالجلا ىوذو رياكالا قالوا بادالإو

 + ةيامعبرالا

 دحاو ريغ ن مه عمق مال لحر هللا دبع وبا ةفياخ ندع 0

 ةياج ابتك هنم عوسمف ىرج ا نسل ىنب دهن ركب ىبدا نس رثكتساو

 ىعازدلا ْنَص انيا عمسو ربلا دبع نب رمع وبا هنع اهاور هفيلاوت نم

 ناكو ربع وبا لاق هنع رمع وبا هب ثدح ةكسم لياصف ى هفيلات

 « هبأ كربتي نمم ان لجر

 نييوعختلا نم نأك ريصبلا هللا دبع وبإ ىنيذشلا ةصلخ نب ده -414-

 ىديبجلا ةرخذ نيديجملا ءارعشلاو ندروبشملا فيكاشالا نسر د ,دصتملا

 ةليوط ةديصق نس هل تدشنا لاقو

 000 ب 07 تا ساه اه "نن0ا8 © انك هاه ه ه""جرهأ © © ه2 0ه ه هه ه6 86ه © ©

 (4) رصن نلوملا طب اذك



 يمه

 10 (1861. ف1 .)

 اهدودف اميل لة 1 بمد 1 ,- >دودخ نويعلا طظادلاب لوجج .

 0 ءايظلا رقع نم دهصللو 00 ا .ركفسن 100 ايدل ايف

 اهدومح ايطب ]راناىدبك :تشفح ربحلا .ةقحرم لكاب اهنا نرد

 اهديصو ىبلخو أردغ ىنبلخدنو انبلدم ىبلقو كرد قول لد

 أددوهش لدع ا مك ند ا الد تلد دقز 00-2 مخ أويعز نيل

 اهدوسو لاوس | قَد تيلي انك ةربعو بارسلا قارق ل ك5 لووعدت

 اهدي 4 دلال رجشلاو صقختو أاهديين قارفلا كتتاعولاو سصضويغن
0 

 أمدع داع ىلح دجولا كد اب ةيدص لرق مل بص ةدعةبرمو

 اهدولخ 0 8 0( تل و ةؤردم كيوب ناك 7 ىدسج .ىخض

 اهدووق سغن 2 نش اكو انإ اوه ةسيفن سفن ضرت هيلا الَوَلَو

 هيقف مكب ابا هك ىبطرف ةفيلخ نب رع نب 0 نس نوعا ت56

 7 دوع“ ىرقم طبضلا اةدوجو ناقن الك لدا نم كنديكحم

 دبع وبا ىضاقلا ىصوا لضاف ثكسان دهاز سيدخ نب ده -415-

 ةاس 0 ةيليبشاب ىلاصف هيلع ىلصب نا دن أفو 302 نويربش ن: دهم هللا

 يي 06|“

 - ديك نع تب مهلد ىبا سس ليي ادب 14-

 نيفس نب كنز أولا تدع هع

 د |دافرإ مدد او مهنمو دايز نب لالب نب عابر لا نب داي 411 83-

 ةلمرح نع ىورد هللإ كب اب | 036 ست ىسلدن أ 0 اع 32 0 في 1 : ْز ل ل ٍ 1 0

 4| تبع دم وح ير از نبقي ردا جام وا للا ع - | تحل ا ءقأ 1 / وار -آ 6 مه َ || بأس 3ك ل 5 رول :|

 4. ةببحكا قلزيلا :طعض 9
 ل



 11 : (1خن1. 91م. كل ؟.)

 ىناربطلا دمحا نب نميلس مساقلا وبا هنع ىور ىسمرضعلا ةعيهل نبا

 مريلا ل ىفوت 7-25 ىسلدنالا لال نم: عهبرلا نب دج ان' لاقو

1 00 0 

 قريوم جج ارسلاب نرعب بيتكيملا هللا' دبغ وبا قيشر نب دو -116-

 ةخع ىور ةعامجو ىدنكلاو قيشر نب نسعلا ند رصمب بتكف لحر

 نس ًالضاف ةقث ناك لاقو هيلع ىنثإو ظفاحلا ربلا دبع نب ريع وبا

 : 3 . ٠
 ان 5 ةدعر هلا الل لق 5 4 خيححتكر رك |

 جيد 39 . 2 ل 5-0 8 . نك أ نس

 )0 | 4 اهل ا ىناردال ترعذلا قنلاب ككبايا نم ىورشب ناق
 ابر 5 تدان م نزح ف*عاشت الجاع كابا نم 5 يا 1
 .ئي72-- .٠ مرا

 5 مكدالب نم ميسق ف اذا مكدالس حايرلا همس ىنأو

 : ابدو دعطقإ| 08 ىناك شيعو د رفا مل ناك ْلَصَو عار ىكب 52

9“ 
 ىخايشا نم ةعامج ىلع عمس هللا دبع وبإ ىسيقلا عفار نب ده -118-

 ىف ةيليبشاب ىفوت ةدس ةيسرمب ارقاو ةارقلا نسح ناكو سلدنالاب

 دع |“ ةحس

 سلدنالاب تام ثدحتم ىسلدنا ماطق نب ايرخز نب ده -149-

 يب |3074 ةناس

 نع ىورد ىسلدن | ىمخللا نمحرلا دبع نب دايز نب دمحع* -4120-

 نب نيحرلا دبع ةراما ىف سلدنالاب ءاسقلا ىلو يلاص نب يوم

 ككلانه تاب نمحرلا لبيع نب نيم ةدأو ةراسا ف ةالصلا كوو اك ا



 رولا ىء#

50 

 -ي

99 .21 .1761) 0 

 *« سنوي نب ديعس وبا ةركذ ريسيب نيتيامو نيعبرالا دعب
 ىف روكذملا ديز نب ديعس وخا ثددح“ ىهيمتلا دير نادي :ت94-

 (1)نيسلا فرح

 ةقشوو ةطسقرسب اضقلا ىلو ىقشو دهلت نب نميلس نب دمحم -199-

 ىعبرلا حورطم نب بسوي نب دجنو ىبتعلا دمحا قب م نكد
 « [؟5 ةخنس سلدنالاب تام

 نب رمع نب دهلولا نب بيهبح نب دمحا نب نميلس نب دهم -495-

 نورم نب للملا" كْبع نب ديلولا نب رمع نب عالملا فَف نب بيبح

 ل1 لق[ نع ئورب . سلدتا ايدل رطل كرما ا

 5 ةيامث الثو نيرشعو عبس 5 نامث 008 0 2 نسلدنالاب نا

 نباد ىرعي .رهصبلا هللا دبع ويإ ىنيعرلا نميلس نب دمحم ..-(94-

 عومج» ريثك ةرعشو رعشلاو ةئالبلاو بدال ىف اسدقتم ناك طانعلا

 كلا دبع نب دمحا رماع ابا :ىلواني7 ناكو ءاسورلاو . . .. . كولملا حدم

 بتاضقانمو ةروكذس رابخا هعس هلو:هصضرعتو(*) .. . . غاب ديبش نبأ

 نمحرلا دبع نسحعلا وبا سيدرلا ىنربخا لافو ىديرخلا هركت ةرررنل

 3ع ا ا ديهش نب رباع 50022 ىدشارلا دشأر نبا

 ىكب ةصقانملا نس امهنيب ناك ام تفرع دقو طانحلا نبا هللا

 ةيبدد همسك نىندشم نفخ

 تجا 7 0 (1) ١ لصال ا 0 , 2 أيد



 14 (ة61. 29

 رباصلاب تسل ىنا ثيغبا رساع ابا ىعانلا ىعت امل

 رخالو لوالا ديسو ىددلا برنو شالا ىف ىدوا
 1 : 1 1 11 ١
 لاي دش نم رساع ىبأ - 55 ةئدورودص هيد ند طانصعلا 1

 16 11 ١ ا 8 3-07 ,
 ' قر 31 و 71 هل ثذقرا ل3 6 ةسود عر ىلف قارغلا م

 , 4 : . 2 ا
 قيبدست ن 100 5 00 عومدلا مأ ةنيافهلا] ىلا 00 تقباف 4 اغطأ

 قرالا ىوهلا جدأ ند 1 سر طوت قر كتددض ءداو ناولسلا نع قيقعلا قاع

 "0300 ١ نيحلا فرع سس عوضت اذا هب حاد رلا ىتاق ىثذلا ميسنلا الويل 1 7 ١ ١

1 1 2 7 5 71 . 8 

 قلقلا هي ىعتذ نداتعا كو |دجدذ ةلزاذ 0-12 تدك ردا م

 تدارهلا 09 حا
١ 

 سمشلا ل

 + (ةيامعبراو نيثالثلا نس ابيرق طانحلا هللا دبع وبا ثاس)

 نياب نورعملا هللإ ' دنع وبا (4 ىسلايملا#) ىزفنلا ن 1 اس ن دا 0-28

 ةردغو دلادذ َنَع ا لشررويم ىرقم قكوحمت 20 ةدقق من ف ا

 ف نيسدقتملا ن ب ناكل ه[ن ةنس ىف ىفوتو مز” ع ةنس

 ش ةغللاو ةيد ىلا كل ءارذالا

 ىف ليم روجشم هدعت ىضاقلا 0 املا هدعباخ ند نويلس نب د 12 1" 0 2 اة 1 | ١ 7 لل د1

 حج م 3 ام 3 9و ن
 3 0١ 1 لبا ىو د عر أ 5 و8

 ىفوت روم ةيقق ىتنوبلا 2 :ةلا نكد رد ن نوماس ن: ديف -197-
 ب

 هللا دبع ابا ىنكري ىريمدت هيفف ةلط و رو ند ىنويلس د دمحم -49هح

 «ي ها ةلس قوت ءرولاو لصضفلا لها
 ا

 نايج نم هلصا ىنايجلا هل لاقبو ىدابرلا دعس نب دمعتم -120-

 اا

 ا



 533 (1161, 29 م, 82

 ده ودأ ةركذ رعشو ةخلو كيدح بفحخاص ناكو ابر ذءلق نكسو

 < طفاحت] ديك نب ىنذغلا دْيع

 نب ماش نس مك 00 عئاصلا ناسح ند ديعس نب لوم -150-

 عوام ا ند دللإ دبعو تسشأ نت 5دو ىسلدنا 11 3 2 كلما دبع
 2 اس

 © سنوي ن ليعس ودأ هلاق كوول ام مسمع ةحم سلدن الأب

 (*) نيروهشجلا..0.06.. 0. ديعس ند ده -151-
١ 

 ب اي رص | نر

 2-35 نس هللا دبع ريشالا مايا قا ىروشلا

 نب ماسس ند ندح 1 دبع نس هللا كديح ند دنحس ند نيون ”-42595-

 هن 1 حب ١ 8 ١ دل 6. 7 3 م 306

 ىتفملا لكو تي نا ىبطرق 7-2 دْدسل] هلعو ىدا ن: شاش خخ

 3 ةلبد ىذلا ةلعلو فلوحل] 0 ندا للا كيع هلاق أميدق تام ةسادأ قا

 1 هم عال اه --_
 505 | م اغلا دوك 4 0 لدءعس تلاخ 6 ليدس 37 د دي - 1 022-

 5 ا - هي ل ث دحر . 75 .٠ . .٠

 3 3 1 ليام ا لب هرطم ن: ثس ود نا ل يم نم 207

 0 و 2 هللإ لع 5- 2- ١ |( 1 )تاب 2 موع نء تاماظكمس ل دي -1 1

 ند ىفز

0 8 0 0 35 
 ل يحلو د مجاب :هرووعو 2 م نا 0 وع هد اخت ر نأ: 3 2 دعوا ب2 2

 3 - ١
 0 تك هع فك اص هللإ دبع ىدأ 50 ىلان نورعملا لبعس ,.مد تّمكح*- , 60000-

 21 نب ددح نب دمدأ نع ىورد ررووشم ثد يم هدقف ةلطلط د ةالصلا 5 هي 04 4 5 03 هرأ | 1 ءءء

 كل 1 ١ || 8 ا : . .
 ح>هيحلأ ب. هاص قرمابع 082 تيدا نأ نمحرلا لكبح ندع عك تدوحلا

 95 ا ةلاطياطد

 لها وم 1 ددقف دللإ ةنَح 1 م نود كدنحس 1 لاى كام -180-
 قل 22 100 1 هع

, : 

 دودحإ نب 0 دع ىدإ ة درج. 2 ةبطرق

 1 ولولا طحت انك



 37٠ (71. 39 ؟.)

 لها نم 0 بناكحلا قرح تاذلا 0 هدأ ديعمس نب ده -2435-

 مداخو ةيسنلل نكس ديهش نب رماع وبا ةركذ رعشلاو ةغالبلاو بدالا

 « ةيايعبر الا دعب رصانلا نب ريزعلا دبع اهبحاص
 ربلا دبع نب ديعس نب دمحأ نب ديعس بيلطلا ىبا نب ده -158-

 ناك هد را ةزاخا ه8 ةنش بجر ىد ىفوت نوقرز نباب نرع ىراضنالا

 2 امهريغ ةعامج نع ىورو ندربش نساك 0 ١! هللا دبع

2 2-1 00 
 ةوارطلا نب نيسعلا هدأو بصسو 0 - اولا 0 ة ىلع 1

 آ ىحاربعم
- _- | 

 00 كراع هيقف ركب وبا لكنملا ىلقصلا قب 5 ند دهس -4140-

 ن: سراف نس ىقابلا دبح 80 ةدزورلا ديحأ ثدي ةميرك نت فوز

 فرع ىدزالا دمحا نب دمحا نسحعلا وبأ هخع

 يي 1 عاج تثريوم ىسلدنا سيق

 ىنغلا دبع دج وبا هلاق تب ابيقف ناك له ىزا نب ده -[ 42-

 ىرقملا ضكاطالا نع ىورد هللإ كنع وبأ هر لا نا ةييوعم -1443-

 ااانعلا 4 / 1ك كيلا
 ١ ا ىنمهلس ن؟ . | دبع نورس وبأ ةلدئ5 يمد ئابسلا

 بييرد] رفاش ةفلام ىلآا ىقلاملا -1144-

 راسا ىزم .٠ 6 58 هةه 67" ه 72 0 0216© 4
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 (1) قو 17 َُك ان دبع يعل ناش راوعات ند رحذلا 3 نع مكدا")

 تيدححل# ىرذشم هيقف 00 ءرقملا 02 جعرلا 2 رش 5 دمهحتم -145-

 ةملس ىضقوتو ا ةكلس قل ةدل وس ةنعاص 2 ةهدقو سجد ر سند ىوعتت

 شك أرس : رصد ةر اد ا هيلع تارقو ةبجت ن: لح نب  ىبك# نبأ

 يق تينا املؤ سود 5 ومس ىف سفن م أم برد كتسردح

 :رق هيلع ضرفقو لاثمالا ملا:برصي فكلذكم ةلوش كياذعرلا 7
 3 رو

 م
 . ١ 2 "م . 0 0 |

 مح ةهذأ كال رجم نا 0-5 هجدأ نم ا ىنربخا َّ ناك نا هسأر

 هان ط

 يح د ةروسلا ةله | رق نضمر روش ىف لول ناد دضةعملاب

 كييف 2 هللا و هل لاقو دضتعملا دع ذجحو رخآ أموي ناك املف كفقو

 تنك كتارق :نس ال دعرلا ةروس ى ةحرابلا اهب .تارق ىدلا ةيالا طق

 بوكر مو ةرسحب ةهجوو اريخ دللا كازجف لاثمألل ةقفدص ىئسعلا| لعجا

 3 ةيراجو رخبد تقلا اسجل

 هي ٠1 ةخس سلدن الا(2) ة يسلدنا ثدح» عاجمش ن د ديم -140-

 أرؤدشم | لجر ناك هللا دبع ودا كو رطل عاج“ 0 نم ني 41 ل[ -

 ماقا مث نيلوجتملا م ىوذو ن ,ية:ةدحما ةيفئوصلا اك ةقيرط ىأ ع

 هذا قيشر نب: دمحا هيع جدت 253 كاش 5 5 كلذ ىلع

 تركذف اسنلا ىلإ ئسفن تقاتف .ةحايس مادا رصمب تيكا 7

 ةلايمح اهلثم كش يل ةيقوص ةارسأ اكقاك 1 اة 4 اوخأ نضعبل 5

 اهتدجو اهيلع تلخد اذ اهتويوزتو اهتبطة-و لاق .عولبلا ترهان دف
 - هج

 (1) رطس ضايب لضالا ىف )2 سرد



 ا[ ([7ن1. 2 م, 25 «.)

 اهنلب لم و. ةيبس نوكت نأ تيبحعتساف لاق ىلصت ةلبقلا  ةلبقتسم

 ىنتح ىل ردق ام تيلصو ةلبقلا تلبقتساف ىلصا ال !ناو ىلضت

 ف ناك ايف ىالصت ْث كثاعأو اه داصم 7 ا دددع ىنقيلغ

 ةذه اي تلق ىلع لاط املف اصيا كلذ لثم ناك يناثلا موجلا

 اه قد هل نسو.ىالوس ةمدخ ىر انا ىل تلاقف لاق ينعم انءامتجالا

 رهشلا وحن ىرسدا ىلع ك”كيددمتو ايمالك نس 202 لاق ةعاسأ

 تدرا قنا قلق ليبل تلاق هذه اي اهل تلقف رفغسلا 9 لي !دب
 5 مث

 بابلا 411 ترص املؤ 5+ لاق ةيفاعلاب ادحاسم ترلاقف رفسلا

 هللا شغب مل كمعع ايندلا قى افنيد ناك ىديس 5 2200 000

 كعدوتسا تلاقف هللا ىسع اهل تلقف هللا اش نا ةناجلا يف نسم همايعب

 عاوتاسم ريخ هللا 021 ذع مث را تضئردو انف (4)  تعدوتف .لاق

 نم ابتكرت ام لدتا ا ىه َْ ليقف أبخع كاب نيكس دعي ردعم

 جه دابتجالاو ةدايعلا

 كلف 1 ١ وجم ىرقم ىصدخلا لإ ةيح دي قمل نب ديحدم -148-

 رساي نب دهت نع ىورد ةدس اهب ارقاو بلح ماشلاب رقتساو قرشملا

 نويتشم انمقاو سلدن الل لكل اقرصخد روعجلا رهط 0 هنيقل ةريتو ناجل

 نون كلا دعرد ىفونت اهبو ساف ةخد ديب هلوضو دعب رقتساو ةههن ]د م ةرب زج

 ها
 # ذل امسمخو

 روبشم ديت ةيلهلا وخإ وهو هللا دبع. ودإ ةرفص عجبا نب دمع -149-
 اي

 تت عم ا . 516 ' |١: م
 لاما وبا هلاق ةثامعب رأو ىنيرشعلا لبق 0 روكعذم لضفلاب امهالكو

 نا: رءاع وبا َّك 4 ةغالبلاو بدال لدا 5 .نناطلا نع: ت0 -0]1<-



 د (261, 95. ه4 م.)

 « رداع ىبا نبا مايا كظ ناكو دييش

 قاخيش هنع ىورد ركب وبا ىليبشال ىسيقلا رهاط نب دج -اق1-

 *« امهريغو راخفلا نب هللا دبع وباو هللا ديبع نب دجحت وبا

 1 لضاف ى رقم هيقن هللا ذبغ وي) ىمشابلا 3 نسفارط نبأ ديف "د5

 ْق هد ةالصلا تحا انضو ا ا 4 وهو ىثوتو ةيسردب ماكحالا

 2 ةريبلطو ةاطيلط 1 راهن# تزد اهيفو هزل ةكس

 اًيضاق, لاك هيف: ىزيندت رك وبا قتعلا كوالا" نب نيت 5“

 نبا دعب هب ةالصلا كيكو ةيسرم عماج بيطخ وجو ىثوثو ةقر لب

 2 5و5 نس أ شفارط

 ىريمدتلا هللا هلأاب وبا ىسيفلا رهاط ماسلا ىبا نب رد دوك ةنواطوملا

 الدو ةلالح كيد لدا نم لضاق هن ديهشلاب فورعملا دهازلا

 كا أ 1 ادهاز 5 اهيقف ها 5 00- ةدويحملا ةلاصك 2 رد

 كهل
 ةبطْرق 4 لاق ا | ف لحرو ةدلب 0 014 00 ف 0 5 التين

 د دكا مهرطظانو نيتفملا ى شل لداب هقفتو اهب ا هلا ىورذ

 ريمدن ةدلب ناوما ىف. ةبطرق 1 نم 0 لهدا شُسف افو ملعلا نس رذأو

 عانقت ةدييةمسأ كاد ماب ودل اهيف نخاو مهن الغئاسم ةوجوو مهاقسو

 ل لحتترا مث ةبسحلاو لمعلا ملص قى. سفانو ةنسلا ملع ىف خسرو

 ةينماث نم نكسف ةدس ىنيثلث مادقل ا ا ا ا كا د فقر كل

 اس لحرب نآكو 5 اعلا. هدد 6 ١ ةدد لمع سس اهيف ش دعلاد ماوعأ

 ل د فو انا .. ٠:٠ 0. :٠.٠ سلا كي

 هيقفلا ىرهبالل ركب ابا رهشلا ىقليل قارعلا 1 ... مث(“)
3 

 ءاقلإ نس رثك ةسأو 00 ةخب لس 00 نيا 0 رفواب ذخاو ةيقلف ىكلاملا

10 

 هزااها هذ م م



 م (1861. 44 >.)

 سبلو مل ىدتقاو مهالاتو كا لاو رابخالا بد“ صو ءاهتفلاو املعلا 1

 ميا ايندلا تاوهث ن 1 نح ضرعأو |دج عر هلأ و خرقلاب عفقو ىنفوصلا
 ب دم جلل

 و - ”ظفةحو(()ةبيج“ تاوعد ةكس د 0 لق ندرقلا ةقنيو ا املاع

 مث قدص ةامر ةلع اهلمح اهدادعت , 3 لوقلا لوطد ةرهاظ تاماركح

 فرعنا
 عم هيعدتسي لازي ل ناك ذا ماسحلا ىبا هدلاو ةوعد ابيجم

 مل 5 . .

 تاكل كد «عياسو عددس ع 5 0 ا ا ياللا ينفق 2 نقال

 ةخطو ريجمدت ةدعاق ةيسرس ةندددبد اورذلا هللا 7 هللا دبع ودأ بكدتف
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 000 0١ ال ناكورهاط ىنب ىلا ةبوسنلا ةيرقلاب اهم اجراخ لزنو . : 1 3 . | ١
 كانه انتياو هيف اهعبتت ةلخادل عساجلا اهدجسم ى ةالصلا الو ةيسرم

 نجد دسقتل لانك دل ا ذاكو هيلا قاب افرطلا وأ روشلا بط: ةكؤس

 >| ماكو نجنلاو لثلا نم اهبف هذ تر أود كاس و دلل أادردعب 3 دنج

 | ا
 جن ةنعس دهشو : 3 دا ن: نيم 6 ف امكأ كلذ لالخ ف ع

 2 ةيدد دآاج دعاو5 2 د ان 4 دادس و 00 ةيداك
 «ه© ل رد 9

 هل ناكو ةؤوددملا ه جورذب طاب را لصاوو ر ءالإ لأ 0

 2 رغلا لها ابيذ ةنعا يروكخمت فا دو ةعاجمشو ةدشو ساب

 وذا 032 ديلو سابعلا كح اهلبق: نامث ةاس وا "الإ ةنلب ىف بفكلذو مانألا

 نب هللا بيع ابا قاع لاف ىرييدتلا ىضرفلا نمحرلا ديك نبا

 ةأنحوس اذا انك ةقثلا ىذاندح لوقي هنيرذ 8 ئ ماب يا ماد دأ دهارلا رهاط

 ارواج* ناك نيحلاصلا نم لجر ىار لاق هسفن ديري ةانبسح اهلوقي

 (4) هط+» اذك

2 : 
0 



 44 ,24 .161( ٠

 مرج 17 هيكل ار يل ا يا ا 7-1 رد 2 هلم دخخ هد مخك 0-2 0 لا الو م محتل اج :ثهطمب

 551 || | 0 0 . ََس

 كغ م ةأادور رش اغر :اف ١ ل كد لج ىلا ةيحم اف موش ادا نس ىناطلسلا
 - 2 ..-#ر حن 7 .- -

 ةينأث هيلع ايورلا كتداق م اقوتكو ةايور سبق هلا ل ةذاعئاساو دللا
5 

 مل امد ارو املذ نارصنالا ل.يعدعتو هنيد ىلع قفشاو دا وف راطف :ةيلاو

 ج1 هادم قا زا ه0 فيلل 2795 6 نا ىاوهيلا 2140 نث لاقل ىلع امش م

 )2( : ند ا ةلزتمو لاك هدأ أو ىناطاسلا مايص هل ا ل

 مكردتو 3-3 عايصلا قىردفعم ل هاماعت نم# ع أرشب مل 5 2 باصاق

 اذا ىهذأ 0 ةذاش دأف الياف ربصإ 5 نا باويلا ةعلمق 000 5

 لاقف الهس لخدت ىوسف ةجاهح ايلا: هل نم لخدا ىل لوفي. ةلغ فخ

 3 0 0 حام ريطصأو 0 م م امورلا 2200 لجرلا هل

 مل ةماق و امياف 00 ففقوو ىذيهيلا سلوم هلي 4 الددف 9 )او 1

 معن لاقف ىدوهبلا نلف اذه ان كا لولا هحمافو سلما ملو ماسي

  ةعجس الو هاف هد درت م انك كو هللا هجو هد ثدرأ طق ريكا نم

 لها نس افعضال ساوس كتراقدصلا رثنكحأ ىنا هللاو ىذيبجلا هبل لاقف

 ىذا لاقيل ان ىلا هعمل هذ يطا ع اهيارس مهربكو ىتلس

 نا نسل 4 لاقو
0-7 

 مااصلا :لجرلا ىلع كلذ دثشاف ىلع شو قدصتم
6 

 ىتيوصضم  ثمظع

 تدرا انيحرطلا فلايم 0 0 كلش مك ىنقدصاو كافل

 رذف اذه : أب هل لاقف ىدوهيلا عجار م قرجا طبحو

0 
 - اركفم ى2وجد 9 فر طاق ه لاق م ىأيف ىف نآف ايكلاه هللا :تو ه2

 سس سس مع صصسمف

 (3()1) هطونم» اذ, تو



 "7 نب هن و5 م

 قكتنغا مثا كلذو ةددو هلل دعنص ايش تركذد دقل هللاو نب لاق مل
 ل

 7 00 ١

 نييسملا بم سى كاذ نانو انفاس ىلع ةعويسا موب ىل .دلو ادولف

 ا ان قتاتغاو انيظع .الام هيلع ثقنلإ اعينص هتنامحمل تمتعت

 ىلابب رظعتف برغملا تقي دنس عارفلاب مابطلا ىننذا ابيط اريثك

 نس ندا ناكو ىبرغب نك ىماعي ىييلسما سس لجر تاني ناكس

 دحاأ هلك 71 هللاو كرمت هدب 1 نهئكرلو نيت تاو نييسما 1 ايد

 تارهقفلا ىساتيلا ءاليد كل دنم لسرا ىثح ايش ماعطلا اذه نس

 ثتيعطا كلذكو نوهيلا دب ثلسراو ةزبح فظنلاو هبيطا نم نأ تثرةخأل 2 3 1 | دانا 3 0 0 0 الا
 ىازعم ماع دقو اصالخ# هللا هجو هب تدصق ىش هللاو الهف ىنرضح

 اق

 ادد 14 ا 5 هيأ ذا ايو لل عد انض 7-0 لليتق لاق نيو

 . ربو ار لاقف 0 اىحص هلع 0 1 ىذلا

 ادا و 0 ا هأوقو ابيه ند هيلع لخد 0 لكم رامعت ناك ىتإ 5 رز

 م واجعمو كا د ىنالبجتو ماسو هيلع هللا باص 5 ةلوسرو دللا هذ هك "ة ةكماوا ف

 000 الص ا  ا كلما 1
 انا ا: ف ماا ملل فا لة لال

 قلطت ىتثح همالك لدكتس نكي ملف لاق ةيفيخكا ةللاب رفاك ىدوبب | م

 الع لإ ال نا دهشا اناو لاقو ةمحرلا نم هيلع لزن ىذلا ىدوهيلا دجو

 ةيبنو ةقلخ عيمج كل هلوسرَو اللا ديم .اد ناو هل نكيرش ال ةدحو هللا

 دلقتاو نايدالا علخاو هلسر نم دحا نيب قرفا" الو ةئ ايمن ال متاخلا

 لاق هللا تكمحرف هيف لوخدلا ىنملعاو مدس 0

 ىل#.نو هصالخاو ىليارسالا اذه مالسا 5-5 ىلاذ جلاصلا لجرلا لعفف

 عا ليم ىلا هديد
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 ايا (7ن1 9: )

 : ماو و عشب نشا ل يطل ف 1 3 ملال ءانإ 1 11 لع
 3-3 8 اي هد

 1 2-5 دعمه يىِمُد نيدلا د ديقشلو ؟دابعلا هيلعد 2 00 اذو عم 1

 #4 ددحلا هللو 18 دبع ىدضمف ةدددم دعب ا هانا َّك كو

 اي
 لسثيل عيس انبحاض ئضاقلا هللا دبع ودإ جالا رهاط نب دهن -1ة5-

 0 ذ 0-08 ِ 7٠

 اري 7-7 َآ . 0 2

 ةيرددكس الابو ةيأع 2 ارذب ىوباعأا ىدو.مملا ىلع نا هيه نا دوه نم

5 
 ةدكم تا ىملدتا هل 2 وم لا ىنوخف 22 هللا كبع ن: ديف -180-

 ا 0 0 7 ا
 ذب ذأ ةلس ةيسرمل ىقوق ىسمردعم# | هللا كبت ن*

 ا. ءاعاإو مودعقبو ءافااد ميعاد هن أ
7 05-0 ١ ٠ 0 

 2 نونح نب هللا دي 52 ديمعم ١ د8

 هي 0 ةخاس سلدن الاب

 قناني سن كيكو خوه لحر ىسلدنا عافرلا نب هللا كبع ند دري -[58-

 م 8 ةئس قل

 1 4 1 9 20 : ١
 قيادتي نب جل 1 دهازلا 0 ند هللا كلبع ند لايم م 159

 رج 7 100 #4 1 1 2 ع
 هللا لمع رهسألا ناكر يسد ةمسلل 0 قيدنزلا لقي , 5 3 بطدي

 دهم فكنذ ىلع هافارو ةباتتسالاب ىقب هاتفاف كلذ ىف رواش ده نبا

 دعم نب ىفثب

 ىهذس لو ىنقفا ادد يا قراف لاقو ده نب مس 2 للذ رافي
 ع١

 ىتفاف دمع“ نب مساق اميفلاحو افنا هركحد مدقتملا ىنواملا ديعس نبا

 خر لحي سف مساق ى ن د هللا كبق 06 اه 7 ةياعتمسالا كرثب

 نب دلاخ هع فور لاق ايك وأ ىارلا ةيقذم امئاو ديعس نب ديك

 هل كعشس

 هيقف ىريبلالا هللا دبع ىبا نيفمز ىفا نب هللا دبع نب دوس 1002

 نيحلاب ىلا ابخاو دهزلاو ظعولا 57 ةلو ادد ىىبلاوف هب لئابثم دهأزو ا

 كا هع



 0 6/1 (م6ب هنعمل فق مر

 كلذ ادد 1! هرومدج 00 .9 يندلا 3 نا باع نخدرض 0 لا ا 11 2 .اعنباف ايند 15 1 م

 © سال ( من ازألا 6 وأ ا ةكاو-وأاعلاف 0161 6 0 . :ىومالأ دبعس نب نمثف

 .١ .٠ عيكإ 6 ينل 5 هيا 0

 اخ . د داري امع ةلفخ ىب نونو انفكلا زادي نيه لك ىف تيلا(*)

 انسحلا اهياوأا ند كنوع شوت ناو اهب لقزو اناس كلم بلص لأي 5
 ردع

 ايكس انل اىناكح ىه نيذلا نيا اولعف اس ناريجلاو ةبحالا نيا

 انهر ىرعلا قابطال مهي رع تءّو 4 18 مه نيش اهسءاجج رهدلا مهاقس

 لررويم شلدنا 5 الوخ 2 ىف كلل للان دبع نب 9 -101-

 م 1 هع ىسلدن الا كات

 00 5 ,.مل تكمعتسم 0 هد
 (يىل “ا 0 0340

 5 71 | 50 ُُ : | 7 . هه 3
 ةقيرط ىلء ناك هللا دبع وق ةرسس ب هللا دجع نب دينا 5

 0 - -- 0 - . . ٠١ - ١ ف : ةةد ط ةذلو انلها نم فانا نعمثفإو انوفا ولو ةذاعلا ةكذلا

 كيبست .. ىف ىهلاوتو ةيفوصلا تاراشا ضماوف ى يع و ةغالبلا

 كب ىبا 30 0 9 هنق ىور "5 ةيحعف 0 كفك هب دنا سن و

 0 | ِآ

 مص ىف مأ ىنوطلا 2 بيمن نست ندا )ز 7 : 0 لامع 0 9 : + مابا انا

 ثدي ىسلدنا ىمرصملا نوردب نب دم نب هللا دبع نب ده ويم

 11 ىلإ

 5 ننرلا# 5 1



29 )2561. 95 +. 26 :.( 

 ع 0ع ةعلن سلدنالاب كتاساةدالب لجأ نا
 تام ثدحد» ىبسلدنا ىر4 ؟ ا يالا ا نا نب هللا دبع نياديم 03

 ج. ديعس ويإ ةركذ سلدنالاب

 رونشس دين ىناجإ هللا دبع ودإ ديس نب هللإ دبع نب دمحتس -166-

 همي ثا“ ةغس ىفوت مكحال ةيرخةسما بوب

 نسايخ ند ىورد هب 5 نب روع نب ىدك نإ هللا كينغ نب ديمه -101-

 ىروصلا هللا دبع يبا طخد اذكه الاخ| ةئس سلدنالاب تا نورد نبأ

 نب) دمحم نب هللا دبع طخ ىرخا ىفو سوي 2 رد ش ةعسب ىف

 هللا دبع نأ نكذب م ةيابل نب روع 9 0 نب ديح# جج انا

 ةثا نيتحسلا ىف نإ ال ولو مسد ةدس ةءرددك الاب تاماذلا أهيفو

 نا زوجتو هيخا نبا هنا وا ةريغ هنا انلغل نورم نب :سامح نع ىورت

 لاق ديو موتف 01 هللا دبع ىبا مدد رخذا اذه دحاو لجر نع ايورد

 أامناف ىحعي نب دييح ىف ةردغو 5 نا ع ده انل قدح يذلا

 0-7 ل ملعا هللاو هملعت الف ىبحي نب هللا دبع نب دهن

 ع« هللا 2 نأ 0 ند ةعضوم قر ىذا نب ده

 0 ند هللإ دبءاىدأ رجلا دبع نب ده ن "للا دبع نب دهم -168-

 سلدنالكو: ةبط رقي ةأاض و . يقفلا ىف فلا نويخروملا طاق 9: 1

 ىسلدن الا ىثنبالا حجل نب ىلا نب هللا دييد مهنم ةعايج عيل ايتك

 نب ا ند 2 نب نمحدرلا دبع لوم وبأ مهم دحاو روث دك كفر

 نب ريع نب صفح وباو ىردعملا ساعفلا نباب ىنرعملا زازبلا دعس

 2 هللإ ةبه 2 هلم انئلا ودأ ةقثلا ىدذثدح ىبسلدن الك ةرامن
 اب

 نب دمحا ركب وبا بيطخلا ان لاق نوريذ نب نمحرلا دبع روصنم



 4 701 90 م.)

 انإ لاق ىروباسينلا 0 4» دوت هللا دبع'ومإ اذ لاق تباث نس ىلع

 ربلا قع نب هلل دبع نب لويد اف لاق ىرضصملا ةريص 096 نمحرلا دبع

 5 قييم ةركذ |ذكهو ىيعي نب ىدعي نب هللا كديدع 5 ىسلدن 0

 دقو ربلا دبع ند ده نب هللا دبع نب لي هللا دبع ودأ هيلا ةدنسأ كتندح

 نرخ ىؤرم أو ربلا دبع ل ده نب دمدأ كلوا دبع ودأ وه 5 لبق ا

 ىوزب رخا رملا ديع ند هللإ |! مكي ند لوجم نأو ةةقبطو 0 نب دمدأ

 َث ةيرق نانيكشكو ىانيكتكلاب نئرعدو ىقياك نب ديني أاضيا
 ل

 وبا لاق ىبحي نب هللا ديبع نع ىوري نم

 نبطا نب) ربلا دبع ىنب هللا دبع نب ده هللا دبع وبإ ىضرفلا .ىنب ديلولا
 ٍ ال : ال
 ىجا نس ىناليغ نس ملاس نا ىلعالا

 ف || 7 07 1 ١ .٠

 أمهيذ سِخ و ةبص ل ند اينق

 فورعملا ىب يعتلا قوزر»

 ةعابنج نم خامات قرثملا ع لحراو 15 ذدا هج نس مدن (81")ى .ذايتكشكلاب

 « (ةريغو نابز نب دج مهنم

 نب نيغ ركب ابإ متت هللا ديع ودأ مكح نب هللا كيع نب دهم -109-

 ١ كك نمحرلا دبع ىبا كجاض رهمحالا اب نورعملا ثرقلا ةدوعس

 ردد نب تا نب كيج اهيف ىقل ةلحر هلو ىياسنلا بيوعش نس ديحأ

 ةقد 8 مرح ن نب نيم ودأ هدق لاقور هلا دبع نا د رمع وبا ةئع ثددحو

 « ىرقبلا نبأب ىرعي

 بددا ردزولا رساع ودأ ةنامنأب نب ليوم سس دللا دبع نب نيه -170-

 أيس كثنادك هلو ةيليبشا نكس ةبئابازو بدا كيب ند رعاش ملاع

 ضايرلا ىفو اهيف ليف م رهحذ جارلا - حاهفر الأ بانك

 هيث ةروش ع نمو كل قر لفتحاو نيناسملاو

 ةرظخس رظانلا نوعا 2 لجو ةربهخ#و :ةأدرم قار نشسوتسو



 هلا (1061. 96 م. 96 )

 هرهظم للا ىلعت اكن اسمن ترسو لق رولبلا نكركأ طال

 ةرذوت كلملاب مياق اهنيب نم ابهذ تقرط دق نسلا اهادبو

 هلو

 داهشالا هفيخ نع تقرفتو ىنملاب اوزافف ىنم جدجملا مخ

 داعتو ىضتقت مود لك ىف ةروربم ةجدح ككيجوب انلو

 لها نم (رساع وبا) رماع ىدا نب ىبحي نب هللا دبع نب ده -474-

 هلو 1 نلت 8ك رصا كلود + اتايبا ىشو لضفلاو بدالك

 *« مزح نب ده وبا ةركذ ددوملا ماشه

 سادنالاب تدح ىسرم ىيخللا ديزي نب هللا دبع نب دج“ -179-

 « قرذعلا سابعلا وبإ هنع ثدحو عبصأ نب سابع نب ركب ىبا نع

 نع سلدنالاب تددح كيلولا ودا 48 ركبلا هللا قيع نب ديعم 27ج

 دمحا هع ثدح نوشيع نب وردمع نب هللا ديبع نب ده هللا دبع 51

 تيارو نونلاب لّقين نباب فرعي هنا لاقو ىرذعلا سنا نب ريغ نبا

 لقوم نباب فرعي دمحم نب نمحرلا دبع مساقلا ىبا ىخوش طخب
 تح متاح هنع ىور لاقو مملاب

 ركب ىبا نع سلدنالاب ثدح ةعافر نب هللا دبع 4 دهم -174-

 « سلدنالاب هتيقل لاقو ىرذعلا هذع ثدح هجسْوُع نب ديلو نب دمحا

 ىرورسلا نكي ونا بساحلا:نيسح ندعي كلا دبع سانا

 ىكلاملا رصن نبا ىلع نب باهولا دبع ده ىبا نع ىوري ثدحم يقف
 هنع ىو. زازقلا هاربا نب لضفملاو ىرقملا رمع نب دمحا نب ىلعو

 * 0 نب متاح



 مم (561. 96 ؟.)

 باوص نب هدر دبع نب (1)لوقُع نب زوغس نب هللا دبع نب دهس -170-

 بداو هنف تهب لدا 0 لخادلا ود رفحج نب مالس نب كردس ولا

 * ع1 ةنس ىف ىفوت روهشس ةلالجو

 ثدعم هيقف ىبط رقلا دداع نب ديعس نب هللا دبع نب لوم .-[7-

 0 د ىذوت

 ديلولا ابا ىنكي هيقف ىبطرقلا ةروخ نب وللا ىنع نب دهم -178-

 «* هد ةنس ديدزب ىثوت

 نب دج نب دمحا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع نب ديع ض2

 فلم ملاع ظفاح هيقف ىضاقلا ىليبشالا ىرؤاعملا ىدرعلا نب دلل

 ا 0 هلو سوبر رعشلا قيار بيدا رويشم كدحم ىلوصا

 كانه هقفاو رصسو ا ةدم قارعلاب ماقأو هسا ةبحص ةنايسيخلا

 كربلا نيسحلا ىباو ىرهفلا ديلولا نب ركب ىبا نع ىورب رثكاف ئورو

 دمحم "نب دارط سراوفلا ىبا قيرشلاو ىفرهصلا رابجلا دبع نبا

 نيسحلا هللا دبع ىباو ىتاقكالا دهحا نب هللا ةبه ده ىباو.ىينيزلا

 ئجرم نب نودعس نب ديم“ رماع 0 :.نككيا قرزبطلا ىلع نبا

 دماح ناو ىئاواعلا (2) نارَدِب نب ىلع نب دوحا ركب ىباو ىردبعلا

 نيرا لوب ىسدملا 7 نب رصن سمن رفا ا
 قينعلا ليقع نيا ئلعأ .٠ انام حام ماك ىلهذلا سراف ض عاجش

 4 نلوم ا طخ اذك ؛(9) ةدحوملا املا مضب فلوملا هطبض اذنك



 4 (ن1. 206. 97 مز

 .راويد وهو رجدفلا راونا باتك !4 اوتو مهر 5 مام لعد ها ريثك دغحأ ا هذ مم 2 ةءامجو

 ملسو 1 دللإ ىلص ىنلا ةبق دروأ اأدج زيبك
 يي

 ا

 !داسم ىن صيختاتلا تت 0 رافسا قداس قا نارقلا ماكحا *)ف غر باثك#

 5206 5 5 5 هو اووف 5 و

 نبادكو ىنييوعتلا ردم أوغ ةهدرحت ا نييقفتمل ا ةيحاولو 0 |

 اكلنا ع 3 0 ١
 جلع كل ةبطر مد هلل ند ةدلمأ سنا ن كلل ١ اا و عر د سبقلا

٠. 

 5ع ةأيا ةالما يكد اخ ىخاهشا 5 ةعامج هنع هد ىذثدح ساجس

 نمدرلا قِئِدَع مس اقلا ودا ىضاقلا ع ربخأ الات نيعب رآل وعدن ةفيلاوذ

 ركبت اننا ظاعلا نع تازق ةيطرق كل تاجر املا لاق اذ 1

 لاقف ةيرللاب ىئخطو ا ا ارنصنالا ركحدا مود ا ىلعمسف ةئاس نزلو

 امك 0 ةرشع كتلحر د فكل نوكي ىتح مقا ىنلقلا اذه ام ىل
 اب

 لجاز م تجد وبأ ظفاحل| 0 لاق لاف دنع قد

 5 0 طوب تت هد وجيس نراك يحل لح سلدنالا

 تسرد ةيفلا كفاسم ىدنع لوقب ياك ةقرو 0 كرا 0 0 لح

 سلدن 0 0 فرضنا ا.نظفح 5 داعب ةرس ل 00 م 5

 روما ل ا ترجو ةدلب ةيايشأ انو 0 مث هأإ ةكس 2 هذ 0م

 ناك مساقلا وبا ىضاقلا ىل لاق ةدم اهب ثدحو 0 لح لف

 طوع ناك 5 رثكا ىونت نيساع اذ دلا 57 ا ىضاقلا نأ ايل لوقب

 ىلإ هعس كيبذ أنك 8 لاق هدفت تكراد نأو 0 لآ هل يي

 درؤني 7, ناكو لامشو نيمي نع بتكلا تناكف ةبطرقب ةهلزتن

 هيلغ اذا أبيف مانخيو ليللاب اهنبلب لاوط بنايث "3 اص بود *

 تدقنأ ايمو ءاقلفت ال: لايصإاو كانك كلا ةهءدق دط ظقيسسا 'هشطا
 _/ ف 0 ب 7 ٠ كى 0

 اهلوا ٌدادغبي ءذاوخا اهب بطاد# ةلدوط .ةديصق ةرعش نم



 دلا 361 7 ع, 27

 يفكر د بياونلا رهظ ىاربعللو بجسعا تاللا ى. ىروصو تزهض

 ببطنتلا بهبطلا تاف نم اجلمو ةدع تالملا ف ىرابطصا تركذ

 بصبصع موي لاوهالا نم اجو ةبس مىقلا ىف لذلا تيار املو

 برعتلا ال لابيرلل سنا الو مهتع دعابتلاب اسنا تبرعت

 اهنمو

 00 ادرك نودايدلا نيبا ابل ءىنسي ةمهن دالبلا ف ىربت هللف

 برذملا ىرسكلا عكا دا ابيرح هبار يل ادلا كا اعسا |ذ| 5 رج

 انخمو(*)

 بسك لوطلا يلا رجمهلا مويك م ةكلتصو ىوابحعلا ماهب اك لهلو

 بهكا وهو ى ..ءضدد وىذح ةرداسا لزا , ملف ءاد رلا لقصف ومو ادب

 بهشا وهو أدب ىنح اهنا ذاع ربابصلا 31 1 ا ةليجممب

 ظ ىحري ليللاو ىلغلا ناك

 بلح جفارعلاو جوس لال هل طس اطع رب رفقلا بارس ناك

 رذجتتو !روط ريسلا ىدياب داقت نيافس هيف 8 باكر ناك

 بوجي كيب ىنوصلا ف اهل ةانف هلك

 تسسزتو وفطت ىف ليف عفادس هثعي عدر بك كرلا شرور ناك

 بنجمت مظعلا ثبلا لل اياده كلب 001 م عك

 انش

 بعلو رورسلل ىهلم قار دقو اعضوم ثكلاس ىرمعلا هنبا لوقت
 بذكتن الو ىطخدت ال نوبلا نس ةعور بلقلا عيار ماع لكوفا

 بقعملا 3278 ىدابلا رسحي دقف ىرظناو كل ابا ال ىغيعد تلق



 م5 (زن1. 25. 28 م)

 ةيلودلا روسالا تاقعا نيبن أمبرف 1 تب يناثلا رم ىذكو

 كسجحاو ئقوادتا لاش ىفحدف ىنذل ليق ى ترصق ارما ىنيبه

 بدناو اهيف نافجالا ىدع فكاإ 0 ءالحلا رادلاب انا اسو

 بيلقتا انما كوك ىف انا الو ثنحابي.ناوجلا رشا نع انا

 اهدا

 بصضصنإو ىقشا دوسدحملا انين مهبعسب نوما ىقشب ليق دقو

 بذيملا لالجلاو ىلادملا ضوفو عفاد هللا ع ءادعإلا ّى كد رد

 20011 الدين دجميلا 2 امل لالخ وزد ملع ن .اىخبد ىذلا نامدو

 بس مس وجو اد ىهلع و ٍدلط ن .راو مهساسا ثوق ىرزجدس اوبلط اذا

 برغس ءاقنع رابخالا ف 000 اج 1 ةلاع مس ىش دولا ض7 ذادو

 ىذا ملظلا درانمن ا قفكدلع | مع اران اضعبلا 0210

 بنئرد كلاكسلا قوف نروح ل ىو ةبقر هاك نم ترتاف لأ فسايو*)

 مههلا قوشعي اهنمو

 ل ردا 0 و ىشثخا 1 رهدلا نس ذا نتيبأ له ىرعش 0

 بذهيو ةايملا قرط هب بوطي لهنم درو كل حرب امط ىبو
 تبجعاعبو يبانشلا عر اخ ذل اهب كزن مل ىللا جركلا ةءرشمد

 برأ ىنيع كه هنح كرف ْذمو ةضرأ ريغ ف ا فراش م

 بسصبم تلا عم ايلعلا ةمقلا لا ىلال هدلاةل ىرمشلا 12

 بجمعتلا دي راح نسح رظخمو ري دفس نيف لاط رع 20

 بسكن و :انجف ملعلا ع امس ىلاون انرهد ةعيطقلا ماياب انعطق



 85 (101. 25 . 28 ؟.)

 باظا تحعبصاق ى ءرايطا 222: ى عد را ديك ديكس أ لدم رهنو

 5 .. 6. ١

 بمثكود و بيدال 1 انبلعم اي نوي ند 31 ايد 1 ١ امج

 | 0 ا ا ا ا ا

 بحوسو ل || يم اييف ىئلو ' كيو امل كك نع اهتقراف ظ هللاوف

 بنترغتو هب قددي .ةقاصتاو هةهلاصو ىوه حلا تسد ت» نبا . ١ ةانعلا دلا 1 1 م ل د

 بكنت امويو ةاوهب لظ امب ىنفلا ١) لل انوي رادقال اهنتالو

. | 01 .. .. .. .. 

 بشقم درب نوللا لج نس هك نعيفت رقتسا مل ايهدوس دك

 بهذسم قاطن ةهنم ًاهرصخ 6 ارذدس ايو افلحلا 0 ل
2 

 الهلي

 ا

 نملخ'"و حارا ذتر دعب أ عمال مك ابدوم دعملا : ةاكخألا اكنك كغ 8 ف
 - -_ 0 ك2 را

 برقاو كا موهلا 2 ذأ و ىتيدو ىيه عردالا 21 قرب أيف

 سني 0 لغ اليلغ كبت ةرابص 2| دعلا] 2 هر ككيف مهمات
 1 0 8-7 - ٠

 4 ٠ ا 1100 1 0
 بدكدس و ىدني دوججلا بنرادتبب اهيفف ءذزس بنذ ارملا 37 ند توو 05-5

 ظفاحلا ىندقنا!لاق خده نب نمحرلا دبع# مساقلا وبا ىصاقلا ىندشناو

 و ناثو سدر هن الو هتيقذ ال ادحاو اعمر نان

 سانلا ةرثك ىارو ديعلا مو ىلصملا 3 رظذ دقو اضدا هل قدنشتاو

 دشناف مهعردتتو مهل افتحاو ديف

 ادهلا كل نومفري اعوضخ اولذو ادبعت اوماق قالا ةال' كيلا

 |دجس ىوكبي ناقذالل نور*# ح راوج باصتناو باق صالخاب

 11ج
 !قْنَقَو مهايندو رعا) ميمو ىد ميليلو لوما مهران

 هب



 هذ 8 (1ث6ل. 28 ؟.)

 ادهلا مهنءارا ىناللا ندسلابو مهماظن تلوث ىذ | مكحلابف

 !ةس مهتروص رك عملا مهيقبكب ى 3 انا لزا

 شكارم ةرضعل ةبجحن ,نب ىبحي نب ةبجحن نسما وبا.ةمالعلا ىربخا

 ىبا ظفاحلا نم بطخا الو رضا دحا نكي مل ىل لاق. تسرد

 ديصطنخلا :كيردي نبءادج نب. عرش نسمحلا وبا ناكو ئفرعلا نما ركب
 ةفاعلا ناكو ةعمجلا مود ةبطخلا نم هعنم رذع هباصاف ةيليبشا عماج

 دجال نكي مل بيطخلا جرخ مل املف ةيليبشاب ىضاقلا و» ركب وبا

 بيطظخلا وهو ربنملا دعصف ركب ىبا 320 ريغ ةبطخلا ىلع روستي نأ

 ةبطخلا نس افرح دجي ملف بطخيل ماق نذولا تحس اذ عقصملا

 نع انيور لاقف اهولاقف هللا ال هلا ال اولوق سانلا اهيا لاقف هيلع جتر ا

 رتها هللا الك هلا ال دبعلا لاق اذا لاق هنا ١ هيلع هللا نلدض هلل" لاير

 ةعباسلا .لضرالا تحدن .هرهاو ليرعلا ..تكمت .هلوا رون نام دووغ

 نكسا فيكو بر ىا لوقيف نكدا هلالج لج ليلجلا هل لوقيف

 ىتكبالم اي مكدبشا هلالج لج ليلجلا .لوقيف اهلياقل رفغت مل ثفاو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقف اهاياقل ترفغ دق ىنا ىشرع ةلمدو

 هب قطنو ظعاو هب ظءو ام لضفا نا لاق مث دومعلا كلذ زه نم اوزثكا

 للاب ذعتساف نارقلا تارق اذاف ميظعلا هللا لوقي ميكحلا هللا تاتك طنا

 نع انيور لاق مث مهأع 2 ىسركلا هدا الث مث ميجرلا ىنطيشلا نم

 هلا اك ىقثولا ةورعلا الاق امهنا امببنع هللا ىبضر س أبع نباو ةمركع

 لاق_مث ةيالب رخا لل ناسحالو لدعلاب رماي هللا نا الت مث هللا الك

 نم: رز ل 0 ليعمسا .,: ركب وبا ظفاحلا لاقف ةالسلا تميقاو مكركذي هللا اوركذا



 دله (61. 28. 90 عز

 2 سلجدلا اذه لهاي ةالصلا تيصق امل (1) ىناجمنرلا نبا

 لاقؤ 0 ا ما مع وام 6 سنبم” لالا مكنالص ادهضأإ 6-110 0

 هللا ةمحر فوت ةعمد نع سانلا نرصناف ىنيذه نم مظعا لاب هل

 + 0111 ةكبلب الدلومو همت» ةدس شكارس سس .ةفرعتم نئاف :ةييدنمأ ترق

 ىنباب نزرعب مساقلا وبا ىبلشلا دمدأ نب هللا دبع نب لودجم , -480-

 35ه
 ئىك |

 ركب وبا ىرهفلا دجلا نب جرف نب ىبحي ىنب هللا دبع نب ده -181-

 هع 011 ةنس هيقف ىرطنقلا

 ىوري نلهبشا ةلالج تيب لها نم بدالو ظفحلا ىإ مدقتم ظفاح هيقف

 ناكو هدد طخ ىلا يبيك ملعالا نع ةدوددس ماك رخال نبا ند

 سي ن8 ىثوتو 0 ماع كيلو هقفلا 53 هناسز ددوأ

 نع ىورد هيقف هللا دبع وبإ ىناسإعلا 2 ىسسقلا مللا دبع نيردهت -4189-

 « ةركس نب ىلع ىبا ظفاحا

 ةخس ىفوت ثدعح» هيقف ىضاقلا نيربش نب (5) هللا دبع نب دهم -185-

 د ةرهبلط ةوزغ 6 أهيفو دوه نب نيعتسملا لتقف أهيفو 2

 ىبا ىضاقلا نع ىورد ىريسدت ماصع نب هللا دبع نب دهن, -48عيح

 هج ىلع

 لها نم ىريمدت ىئشملا رفعج ىبا نب هللا دبع نب دمحم -188-

 )4( مله . . 2. مهو' وهو ةليهم ءارد انه فلوملا هطخ (9) لكشم

 (53) نمحرلا دبع 2 :فلوملا» عنص اذك



23 61) 55 

 042 5 هسا ل ا 1و سل دك

 ةقلامب 8 يضاقلا نوح ص نسح ون هللا 500 5 نري 2-2

 لبث نإ 2 ابيب ةرخ 3 ىد امج 5 نيرشعلاو ءانلا : 6[ 1 3 ل ا 0 1 0

| 1 
 ىدو 26 ةطاق مثأ اعود ا هلامجح هلذلج 9 اد رق افر 8 ناكفإ دللا

 ف اهيضاق

 رعشو بدأ ثميب لدا نم ر عاش ا 1 نب كوححم تود

 جرا موي نورس عم اوناكو بلك لل نومتني ةدبع ىباونبو ةسايرو

 ةبر دبع نا ليه نن؟ حا 01 رساع كر كا ةرعش م

 (اعازن 3608 8 هن..ه رو م( 2 ا 00 اعازج أهيداصت ىف اهدعا)

 اعاعد تراط اهل .ثبكس اذا ىباصتلا اهب فختسي بولق

 ريع عدا هب أجاف

 اعاطن ناو ليذعلا .ىمعب ناو اماينسا ل ] حاص 5 قوفقح

 اعانقلا 0 سس 5 ل5 ى اينعدال ىلءأ 0 باكل ىام

 اعارذ مرك و هيلا ا مهم دل )2( اردو 06 قيدصلا ىثحب ىس

 ادعي ةثفئاشو تفتت و دك نيح كول ديمع دذليعادق

 دهبع نب ةملعت نب بيا نب اك 5 ىندحرلا دبع نب لدوصهم) -188-

 ده (> م مل فراق ديذف ىسلدنا هه هن. رت ا ١

 5 | را 48 0 0 0
 ل لاب 021 < ل لل ,ءام ةردهحلد يذوق كلل نمو رداش

 (1) روع ةيسمعأ كلوملا ط: اذخ (9) ارهش

12 



 1م (# ن1. 90 5؟)

 1 شمل جسمدعأو لق ضاع 2 ية ملع ١

 ليلدلا 2 رك و اف >ةلييسم رمل أد نول

 لا مد توص .,ممسح قا امو 0 نأ ذ نأ

 هقفت .دللا دبع وبا فوع نب ددح# نب نيحرلا دبع نب كوعحس -190-
 0 .٠ ١

 ن: دللا دبع نب (ل دع دللا كبش ا ابا ىقلو ةدامخ اج ليخإ ع خجل ع ةرطرقب

 3 ع 0 :4 | 47 دريغ لمع ةحخد هيي شس اه ددأا لإ هيقفأ| لا هم 0 م |
 م نيم -_ ا يا

 د 6-5 لفقفرصتو اني ؟دلا .ى 2 ذلجو ةساير تكد نيمو اماما ةع هما

 0 اا ممل وحج نانو ردي5 سارو هقفلاب لفتماف مراطلا د 0 0 ا ا ل ا 54

 2 0 قمل ىقوت هاو قت“ هام ح 2ددذ ى دق ين دل لي صمم 1١ جك

 ىورد ى رقم هيف ىطسف رسلا دلل كبح نب ندحرلا دبع نب ديت -491-

 8 ةردغو الهم ن: 3ك نت تقدر ةردذو ىبرعلا نا رب ودا ظفاحلا ةكع

 نع ىورد ثدحم هيقف .دطرف 7 ازولا ىنمحرلا دبع نب ديم 82 5 1-1 ١ هه ٠ هلع 0 ١ بلا 0ك

 ا 0 5 0 3 . || | |
 - 2 ا 2 ١ ام 1 1

 2 0 77 للمال داي ِر م 500 حبا ن: كي - أ 0 ١

 دبع وب|) ىبطاشلا ضايع ند ىسوم نب نمحرلا دبع نب ده -193-
 1 ةردذو ةركس نب يا أ ىضاقلا نع ىورد ذا هبت (دللا

 يبد

 دبح ودا ىههفلا 'ى اعلا ن: دمحا نا نمحرلا دبع نا ليح# 0

 ىبتعلا هللا دبع نب ىكلم" نع قوري قوغل بيدا ىوحن داتسا هللا

 م..اقلا ودا ىضاقلا ةكت ىور امهريغو ةنقد نب زعلا ميمت باأو

 د الردغو د 28 0 ىلإ

32 13 1 1 . ' 

 ىجدحذللا ريعم نب (بلاغ نب ديس نب) نمحرلا دبع نب ده -8

0 
 هل لا م -_ اسر

 وبا مهنم ةعامج نع ىورد عرو لضاف ىرقم دهاز ثدح» هيتف ىةلاملا

5-8 
 ىناسغلا لاو باو جار- كج ن رةرس ىو هداو ىدحع علا 3 نإ ده مكب



5 )161. 99. 30 .( 

 ءهر ىسبعلا م ودأو ىبعشلا فرط وداو ةفيحاخ نإ هللا دبع وباو
 اير

 تف 5ك نيعسنلا بر اف دقو جزخال ةئس ىوت ىخايشا نم ةعامج هلع

 لفرع هألإ دبع ودأ يور 2 ن: ميحرلا دبع ن: ديعح» -196-

 ةدم 5 ارق و ةيسردب ىدغي كن 2 لدروعم 5 م اع هيدق سرفغلا ىباب

 ن: دنع ن: نلعو ةيطع ن: تلا مام مالعا ةمد أ ةعامج نم ىور

 ديت وباو زرك نب دمحا نب ىلعو ىصاعلا نب نيفقس رحب وباو فلخ

 كا 1

 . نا دمحاو قر نة 53 - ند نمحرلا دبيع ن م دوما كشر

 نب ده د دج اولا وداو طاغخما نبي لفرع ده نب رداقلا دبعو تراثع

 () تيخآ: نب ماشه ديلولا' قلو ك1 ون

 داو يرعلا نب ركب وباو رفعج ىبا نب ده نب هللا دبع ده وباو

 ىف نق مم ريغو ةبوغز نب رد زعلا دبع نب دمحمو ثيوغم نب نسعلا

 ثيدحلا ىرقي ل 1 ملو لجر نين انكر سيح نع ىور هنا هعسرمف

 « قر هيلع ارقا مل ىنكل هتيارو هنكردا دقو ىفوت نا لل هقفلاو

 هلك لك هللا ديغ وبا جرف نب نميا ند كلملإ ذبع نب ده -197-

 هتقبطو لبذح نب دمحا نب هللا دبع نمحرلا دبع ابا اهب عمسو قارعلا

 دعس نب دلخ هنع ىور نفسلا فنصو سلدنالابو قرشملاب ثدحو

 عهفر فقئصم نمدأ نب قنصم دمحا نب ىلع دمح» وبإ لاق ةزهغو

 نم ارزيثك ف: سيل ام 0 . .) هبد رغو فرياكلا 2 نم ىوتحا

 دع | 4 ةكمس نحيا نب هلل دبع ودإ ايراس كايفنضلا



 لل (”61. 50 .)
 , 4 3 3 نأ : . :

 ىوختلاب فرعي هيقن ىناجج ىالوخلا كلملا دبع نب ديحم -198-

 4 0 ةنكم ىوت رس نيدو وو ةئودملا رعتخا

 دز عال :١ لك ككعش 1

 3 بلا ةبعب ني. رفع ا هلط ىور ”ةلزدعو قص و 7

 بيدا ةيقف ىرهندتلا مث ققتعلا ىدنح نب نللاىبع نب دهم .-200-

 ده نب ىلع نب نسوي جاجحلا ىبا نع ىورد هللا دبع ابا ىن

 وبا ببداكلا ىخردلا نب زيرعلا دبع نب كلملا دبع نب دهم -201-

 * 0ز0] ةنس ىفوت بدال «ةيانكلا ا روهشم ركب

 بتلكو ا بيلك نب نسعلا نب ةبلعث نب مالسلا دبع نب ده -203-

 لس اهزيغ  ىلاو: قارعلا لل ةلجرب هل. تناك هللا دبع وبا ىنفنغلا

 رفتناو ."؟.١ . ثدحو سدا فل عجر | مث ةليوط الذم اهيف , ماقإ دالبلا

 وك] نبا نع نب ده قرشملاب مهتم عمس 1 ةخويش نمف ةملع

 اشي نب دهتو ىنثملا نب دهو ةنييع نب نيفس بحاص ىندعلا رمع

 بْحاَص قزلا يحي نب ليعمسا مصاربا وباو بهبش نب ةملسو رادنبو

 مساقلا ديبع ىبا بحاص بهو نب ديح#و ةروغملا نب دهتو ىودفاشلا

 ان ىديمجحلا لاق لبند نس دقمحا ىفل هنا لاقيو م »ريغ مالس نيا

 '0000 0 ذأ ىرتعلا نور نب نيثعإ نب, دللا دبع دج ويا .ديقفلا
 9 دبع يأ نع ناحمطلا نبا اندشنا لاف ..نشم دعب نب دج هللا دنع دأ

0 

 قرشملا 2 ةلحر هل كيلاكلا لاف  ودصلا مالسلا ددع ىنب 5 هللا

 الوجخم ةحس ندرشعو سمخ مآقا ا لاين نب دمحأ اهيف ىقلو

 0 ميا
-- 
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 0“ ا ينل ماا م لا سلدنالا 2 مجلي ملف او ثيدحلا سلط مق

 ةالئ قارغلا دعب نس ناك اذ قرف فلك ملو ندب ن نكي مل 2
 تب
 ْى

( 
 ان ا قوشلا كيك رين ل ع

 ىناقم نيقار ءلاي 0 هلا ن 2 |

 قارفو ةسأر م كضربلا تاذ مهضرأ تنييدخح 15 بارعالا رزا 21

 قاهد. قازفلا  ابيناقس ساكو ىونلا ةوببق. ن..ديبلاب يدظرفا عملو

 0 أرد نيد سفنلا مودم ىلوعدف 0 ربل لو تنملا ناكو 1

 قارغب 0 رورغ رادو ةفرف هكا افي هلا اسوا أ

 قاسب, روشنلل قاس افتلتو ىرثلا .نكست نا لبق نس ىخا دوزت

 ةءامج ن : د الا هك 2 0- ظل املاغ مرسلا هللا د ودأ 71 -

 ىضاقلا مشاه نس ريزعلا كندع نب ملسا مهلس الين

 دي 1 0 هنداو ع نيرثكملا من ناكو كفاقبلا دهيغ نب (1مساف نبا

 ئذغلا: ديف ادهم وبا .ةركذو 8 ةنْس سلدن لاب كتلاقو مالسلا دبع نبأ

 ديكو 00 ن دمدحأو

 : | 0 رمل 5
 داعج دذأ امههدحأ نوذجو نم مه و9 1 انضو نبا نع ىو ِ سلدن 0

 ثر -> رد, تهمك“ وه خر لل َ فلا ىذلا ياوصلاو ري راخلا بنحاض

 دع نب دوي هنظ ىاشم م 0 201 1 لأ ىأر اهيل هلعلو روش |

 نبا نع ىور لاق هذ | نخل "دجولاو 0 نع 0 وه 4ك مالسلا

 وط ماعم ىبا نم كقكور صدت ةدحاو ةقحط فق حاضو نباو وهو حاضو

 ده وه ئشصحخلا نإ هخظ نلع هلك كلذ بنذكو امد ثراح نب نديم

 (4)( مساق 5 وداو 3



 59 (3 61. 507. تا عز

 باك ىلع كلذ نم هنط .اميف لوع ناك ناف ملعا لاو مالسلا :دبع 9
 ةيحانلا كلت (لها) تايفو نم ىنشسغلا نع ةدروا أم دا اريا ف سفوي ىب

 ولف انامز مدقالاو رهشيالا هلال م داسلا كيض نب دهن هنأ نظف مركذ
- 

 مالسلا دبع نب ديب نأ ذيؤ 3 سنو نبا باتك عيكتو رظنلا معنأ

 اج 5 . 1 تأ و 0 3
 تايفو ىديصلا ن .ىكح لو سن و ىبا نأو م | ةقس ل ةكئا

 باوب || ىو ع 1 0-2 3 014 اا م .رشعل | دعب 2 3ك املأ الفل | دعب ةعامج

 دراوتلا ةذه دنع يكحت ىنئوللا ىشغلا اذه نأ هل نيب ن لاك ةدعب

 : 5 نس ةافو ىلع ىلا نأ زرع جد اك 3 مالسلا كيع نب لديه سيل

 سنوي نبا نأ لجا ه1 ل ا ا هناك ناد غرجدب ةذاوس داعب

 باب وف نيسلا باب ىف هباتك(* )ار اطول قا دي بر

 نأ يصف ةباتيكح د ىنشخلا تراح نب ده:هركد لاقف . وغلا

 ةريغ الو ,سئوي نبا ركذي ملو مالسلا دبع نب دمحتمل ال هل باتكلا

 « باوصلل قنفوملا هللاو اخيراق مالسلا دبع نب دمحلل نا

 دبع هنبأ ةنع ىورد رعاش بيدا ملعملا نب زدرعلا دبع نب دهم -203-

 * مزح نب ده وبا ةركذ زيزعلا

 ىروروملا مث ىراصنالا روكا ىبا نب ريزعلا دبع نب دمح» -904-

 ىبأ نع ىؤري هللا دبع ابا ىنكي دنسم قىراع ىرقم ثدحم هيقف

 حاجمن نب نميلس دواد ىباو ىماغملا جرف نب ىسيع نب :(دهت) ةللا دبع

 ديلولا ىباو شودلا نباب فرع ا دبع نب ىلع ,نسعلا ماو

 مهرهغو ,نودعس نب .هللا دبع ىباو ىرذعلا (سابعلا) ىباو ىجابلا

 قس ةبطرقب هيقل ةريمع نب سابعلا وبدأ دهازلا ىبا 5 نبا دنع ىنثدح
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 50 ماب 532: ةاكأر
 ١

 ّى 3 لت : ي تإ١ ةنس قوت ةياورلاو ظفحأ د امدقتم ناتو اهب هيلع ارقو هإد ةاس

 ىضاقلا هللا دبع نأ ى.عبالكلا هيي ند رق رعلا دبع نس دوما

 مآ نع ىورد : رق ر :تىرتوتم يو
 ذس

 ةقثلا هم ينربخأ ةردغو ىرذعلا سابعلا
 ايس

 هيلع ةارق ماسم بانكب هللإ كين نإ 5 نب هلذإ! دبع 2 ودا لدعلا

 اييفو تاركذل قابس م 0 عم ةلامس 0 كياومس 5ل بمب قئراتعلا 1 نو ناحل

 95 ىرجكلا ةهغارفا ةعقو داك

 لا ن: رداع ودا ةزكذ روجشمم عاق ماظنلا رابجلا لبح ن: ده -23200-

 ةدزامتو أصوق مدح اهب بتطاخ# دعطق دل در ءاو

 ب ملو كَ رطذ م تروا نامز 0 طم

 ل 0 ليف لجدتو :عوقم نأ لبق 1
 مهردلاو راغيدلا 0-2-5 قلع 020 2

 مدق 0 ىنفا انما 5 0 ءرملا اك

 طيلغلا نب 58 نعد هللا نكح ودأ مشاه نب ىلعالا دبع ص د

 ا 7 لع 32 ىدإ ذنع ىور ةةلام عد 2 كندالاو ملعلا لهدا نم

 بعصم نب دهم نب هللا دبع نب ده نب دحاولا دبع نب دهم -208-

 ةكمد ةدلوم تاكربلا ودا ىرييزلا ريدزلا نا هللا دبع نا ثند اك نبا

 سلدن 3 لخد 1 أب 35 ردح مآ ه قارعلا 1 2 1 ةعمس 2 3 0 1 لا +© ةجضدمل ه ثل 5 2 - 6 8 2

 ىحأ رملا 9- نس ىلع رسحلا ىدأ ىضاقلا مهم ةعامح نع هب ثد.دحو

 نب هللا دبع نتن ا ا ىفيجمعلا لد ربج نإ 3 نس دجتو

 م "عال مطاط ندا ع ىناسرلا هةر نا 0 نسحلا وباو اا. يضف اا 1

 دمحلا عراذلا ,*رركن وأ 5 ”ماام42261121 .ءآل 52 ا ل ل ل ا ا اا

 ميدارب | قجعسا ىداو ىب الودلا ركب ىبا بنحبانص ليعمسا نإ ده نبا
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1" 2 55 : 4 

 دحاأاو ريح ا دب ىردعلا سابعلا بأ ةدحا ةنداخ 0-0-5 اح نبا

 5-5 ا * كه د ا وو 1 ١ 2 ل
 2 ا د ول فخأ نب نع داو ىبأ ملل سو ل

 حل

 دحاولا يع دهم ناك 0 لا د ان لاق هينفلا يسر هلأ م 78 ا

 0 هع 1 || 0 ع 155 53 ١
 فكسسد ا را 00 نت أ 5 ودأ تن لاك ىريبزلا

 | . 0 : دف ١ ب 3
 11 لسراف لاق ادجت دياع :ىخ#» نيمو مديت 0 نإ ممت سالج نم

 هلا ّث

 ةاسلج اعد ةيلإ ثلصو ايف ءانغلا ةقياف ةعيار ةيراج هل تعيتباف ذادغي

 ثنغف انغلاب اهرماو ةراعسلا تدس مث ميين تدكف لاق

 ةذاعمل ابدوم قلات قرب ىوهلا لداحلا 0 دوي ند هل أددو

 ةناكرا عفمتم ىرذلا بعص هنودو ءادرلا ةيشاحتك ودبي

 دذ افجا ذل تيحكوس م ا ةعولض دلع لمفشتا الف رانلاف

 - نم ليج ريدفت ب رطفق ل اا
- 

 تنمقف ملا منح
- || 

 بسحب

 ةرخا 7 يسع هلئاوا ا هتاءد ا د41

 تتفا ي لاف [ديدشت انوط (122---

 ١ هعلظم رارزالا كلف نم عركلب اريق ىل ذادغب ىف هللا عدوتسا

 كلف تبش اس ىّتمت اهل لاق مث ادج طرفاو ىيمت برط ددشاف لاق
 نأ تكل دب اك هللاو لاقف هتداعسو ريمالا ةيفاع 2 تلاقف ككانه

 كيلاتف معن لاقف ىنمتا اهيا زيسالا * ارا 'ءاقولا "ىكع؟تلاقف 'ممتت
 ذي

 ريغتو مهمت نول عقفتساف لاق دادءعبد ةءونلا ةذمب ىذغا نأ ىنمت |

 ضءب ىنقحاو ىركسسالا نبا لاق انيقو ماقو سلجملا ردكتو ةهجو

 قراني اسلاج هتدجوف تعجرف لوعدب ريمالاف عجرا كس لاقو مدلك
| 

 د دب 5 8 تساراأ فكجلاو لاقف هددد ني كرمقو فيولا

 ككرهغب اذه ىف قثا اسو اهل انولا نس دب ال لاقف ريسالا اهيا معن



 3 (ف1 قا ته

 اهيل ولا و ابفر .صاق :عكلاتف 3غ اذاف دادغب 1 انلمحتل 2

 هل ةيراج ابهيحدصاو بهاتلاب اهرساو ثبهاتو تمق م لاق ةعاطو

 ىعم اهلعجو هيف تلخداف لمحو ةقاند رماو ايسيجسيو ايرلداعلا ذل

 ىفا ارعلا ةاناق 5 املك مث ايجسح انيضقف ةلفاقلا عس 2 لاو تردصو

 ىنديس ل لوقت 0 ا أاهخع ءادوسلا ىنتتا ةدشد >اقلا 56 7 ايل اذ أنرسو

 3 انميلأ تكتنرصناو 20ش كل 8 ل7 ندمت ا 0 نتن وانا
 3 أ

 قارعلا ند امنذأ مسن زاجملا ضرا نم كمومشوا*)

 قانثاو لي جيم 2 ندأو ْش كيلا

 قارفلا نم 2 5 اهللا َح 6 نم كنك ضو

 عيوش أيف ىلا هلل : دا هللا د ىديعا ل راطقا 0 سانلا عيا

 لكس ةسمدك وكت - نيدو أهئودو د 0 انلؤن مث لاق 7 امل

 2006 50 نورك + مث مهني نوتمبوف امد اغلا لزني هل نون امسي ع

 3 كل 0 روعذم ىخنا ل3 6 ديلا اذا حابضلا ترق ناك اف دادغب

 ولا 0 نبا كلبَو 5 م افذ ةرضاح) 2 0-5 نأ ترلاشف “

 00 ةادغب 20000 دعب ارثا 5 سحا ملف لاق ىردا ا هللاو

 متعأد هيلع كلذ مظعف 5 لبخ هت ربخاف | ميو كلم لا رصنأو اهب ىجداوح

 5 اهيلد امجاو امل اركاذد 0 لعد لاز 5 مث أديدش 0 هل

 1 و م نب ثرحلا نإ ريرزعلا دبع ند دحاولا لبع نب ليودع# "20092

 ىذادغي نهيمتلا لصفلا ودا نيفس نب ويس نب نويلس نب 82

 دل خخ ىزا نو صاخملا ىندحرلا دبع نب ديهيع رهاط ىبأ نم عبس

 جرخ بدأو ماع ثيب لدا نس وهو ”ى8 ةذس ةدلوم ةدعب نمو رمجحل أ

15 



0 1 
 29 يبل

 0ك أو
 ١0

 5م (8ن1 ق1. 9

 سابعلا ىدب ةليد 2 ءاعدف سيداب نا زعم مايا ق4 ىناوروقلا 2

 اهنم جرف دالبلا ىلع برعلا ثلوتساو ندفلا تعفو مث هل باجةساف

 ةلطيلطب رقتساو هملعو مبدا ميد ىظحو اكول ىثلو سلادنالا 1

 اهملوا ةلبوط ةديدصعت نم هةردش ندو معمم هع عقر بمب دئافو كناكف

 اهيفو

 قامتس اهبام نسم نسا ىوس دجا مسلو تاثداحلا ىئتامظا اذا

 قرافت  بيبح وا ليلخ دقعب هساك بطقت ريسلا ىالس ثبرش

 قفاخ رهدلا نم بلق ىلد ياكر امئاك اهوبا لب ال ىدسلا نبا اذا

 ء«ناع ! 9 ْن ا
 قئاقنلا لاير نم 1 اهاوص ىننا بسوي 0 2 ايغلا يلا

 قساعس درجأو طخ رمسأو مداس ٌضيباف ىلاسا 0

 م خكحإ كو
- 6 

 (قئاغ ىيسلا لن نع اقنعم الو ىناحر طا ىذف نم أعيرس تسلل

 ركب وبا هلددف نب هللا دبع نب ده نب ىنغلا دبع نب ديم *,-210-

 ملعالا جاجمحلا ىببأ نغ ىورد مدقتام روهشس بدالو ةغللا ىف ماما

 ةفيلاوت عهمج ملعالا نع ىور هزم ةئس ىفوت ةعامج هنلغ ىور ةرهغو

 م هتاياءرو

 هيقف جاحلا لكلا ركب وبا لوسي نب قازرلا دبع نب دج -ه44-

 « هلم ةخس ةيليبشاب يفوت

 ىبسلدنا ىرفاعملا ردا نب دحاولا“ دبع نب ىسيع نب دهم -919-
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 بل تا كل ١ اعدم 2 ١

 و ا أ 1ث ادلا ىسجع 0 لايععححاو -1 نر

5 
 ديد ناكو 1 5707 و 1 لد

 نيؤ ةرحشد نق بمب رغلاو رد اهلا ند هد ىتاي ٍ

 تح اهظحاو / ىلع د 0 ايلعلا هجوىأ كي تار

 اهالن ردم تفر ع تاي 8 3 0 | 0 1 فكيف تاجو

 ا 0 :رجملابق كاطخلا أماف ضرأ قر روسد كاري

 للا لل لطف 0 6 | بهشلا ن راك

 سردلطبا لكوتلا راف 0
 اهأ 35 : لع قدر

- 

 3 ةدع» ىنضرد ملف هتقراف لكوتملا ىب

 مدا 8 ةءاجا اهد تنيك ف ةنج 0 سويلطب ها 00

 ندليخ م 2 ع هلو

 تدوساف كيا ةلقمب |دمع ا.هترظنف هدخ فا نلت سف

 ص

 هيعالا ةدخ ى تدب ايل ةيشملا و دصق هترضا

 هد 0 ره قكدلاك 0 ىشلا بسك اك

 ةثداط ةعول نم نكسن ,_وىكحإ الو ذلي ءانغ

 كال ا ا م املا داق ادن فنيح 5-0
 52 لا وا فر 3 5 رو دو

 50 نورهملا ىوصعولا نوثع نب ىسيع نب ديم -914-

 20 ا

 يايا

 :نسدا ةنابللا نيابي
0 

5-56 
 رو كيححلا

 ام برغتسيو بيرقتلاب ةزيمي هللا ىلع
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 ةلكايدسي -
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 9 3 157 02---- "0 6 ا

 . 3 ١
 م 60 تبلادادحو ي 31 2 هلل يا 0 ! 0 3 _ نأ يصح نب ردم © قي ها ايف ماغم | - ١ 0 نلجع للا

 22 هض لأ :! : 1 ليا مت 0 ا
 5 نك اا هي >2

 نع دحاو رافع ان ىتدح ىنرذلاو ةورملاو روشلاو بدال لها نثع نيدلاو

 سن وب ديإولا ودا وو ىعاقلا اذا لاق دْدَح ْس علم اذ ؟ ىا نع جيرش

 1, عر 0 / 5 , ف 5 4 ١
 2 ١ روي ىبا ن: كي ةعايججلا ىىعاق دداش ةذإ ديد 0 هللإ دبع نبا

 لسد رف رداقم الخان ل ييسوس ىبا ةيخا عم رددح ىلا نم و 15

 9 ع : اند ١ ادب ا مث 5 3 ', تايبالك ةذلهب مهيجنخت قرد د مححلل لل
 و سك 2-0 7 0 م تا ٠ ىلا -

 حافتلا نادك ةرمخ» تهوو َح اذهل :فكانل نييظر تناط

 جاورال فلكية مز بيطب كا ةهحاورا ترمشتل عيدرلا اذا

 حابصم ىجدلا فد نفعت ءايضق اهاهظ . ةنسنلا سد >انحا | اذاو

 ربكُب ةتبار دقلف اوجرخ مث ةدب ىف ةمامجلا ضاق اببتكف لاق
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 أض١ععي  0ددامب سر درولا ' ا اقرع ةدخ بروكدت كفو .٠ . ا 5 - . 3 6 5 ١) ّ

 ابلوا ةايوط ةددصصق ند هلو

 (ةزيجللا ىللت لبلق لق تف اقنلا 0000 0 اهيا

 م 6 ا 1 / ١ 54 2
 اقسرت ودع تكارع امير هب مي | ىدصح باراس كل

- 

 قب مهيدل كيش دعرت بردر نس خف أدرثت +

 هو 7 ١
 اقنلا 0 نس ملكش 7 مكل بو»وس يلا ةامر ب

 اقيس رماو نيعلا برق ببس نكالو دب ام

 لها نس دهازلا ىريبلال ىنفاغلا لصاو نب سيطف نب دهم -952-

 دهب , اهيذب عمس ةلحر هلو لاجرلا نع ثححبلاو ظفحلاو مهفلاو ثيدمعلا

 دمحا.هللا ديبع اباو ىلءالك دبع نب سنويو مكحلا دبع نب هللا دبع نبا

 نب ميهارباو بهو نب هللا دبع ىخا نبا بهو نب ندحرلا دبع نبا

 نىنالكدعلا قلخ ن: دوعح#“و ىرسملا قوزؤم ن رصأو قدر رس



 أ (561. 36, 5

 نم 2ءامج ةخع ىورق سادن : الاب ثدلادو ىباغملا ىلا ن١ اوس ود

 نب دمحا نا دايو كعس نب دلخ مهخس اهلها
 -. - .. ١ ٠ ين

 هد 2 انه وي ري و 657 0
 دع _

 دو ةهكع 0000 لاقو سن وذ ن لمعس ودا 1 كد 00 ا سلدناالاك
- 

 كتان نم ةوتفلااكو :رشالا 'ةدد ال لاقراذع# 1 ةقلن نا ىض رفلا نبا

 دبع ن: وع يول .ن بقوم نبا نع دحاو رجغ ىنربخا مهكس ابهف

 دعس ند تاق ب اد سا نب دمح# ىب مسأق انا لاق ربلا

 لاق مكحلا ع نب هللإ دّدع نب دو 5 لاق (# سيطف نإ ديم ئ لاق

 (باححصا) نالتخا نع هللا ةيحر سنا نب كلم 0 1 5

 َلاقَو 8 2 لخذاق باو الك لاقفن ملسو هيلع هلل| ىكض هل لوشر

 نب ندحرلا دكَح ان لاذ فق ا دمحأ ن 0 دمع وبدأ أنا ىديمحعلا

 لاف د دعس ىب داخ ان لاق ليلك نب دمحا ىنربخا لاق ىنانكلا ةليس

 00 نواس سيظل نب ديكو داعم نا لاعسو ند ديعس كمر يس

 هنوقثويو بلطو نأ ىخا ن١ :! ومو ب نيل . ن: نمحرلا دبع نا ديحأ كك لع

 ن»# 6

 ةيلع هلءاوت ىف بيعش نب ديلا قعد نع طف ند دم“ ناكلو

 نسمع مكحلا دبع ىب .هللا دبع قب دمح“ عمم هنإ ذاعم نب. دغس لاقو

 ةرسا سنوي اندجو رصم انمدق امل نمثع نب ديعس انل لاقو هيلع اغئلا

 ادانيطعاو رناند هل انعيجمف لهسا بهو نما. نها نبا ادعت أبعص

 سيطف نب دمحم» تعمسف دلخ لاق ةعماجو همع اطوس انل ارقف ةأيإ

 نم ىسفن ىف راععف لاق: روخلا اذه:نكذ دقو لوقي تدراف نونو ا

 بسلا: ىار ةيلع ارقا: :تنكو كلذ نع 0 دبع نبا لاسإ نا

 تناك دا 7. جرم“ ن 93 ىكللاذ ع سا جدملا ل لوءأ د لا 7 ك”يش قعدف

 ملاعلا هللا نحلاصا هل ثنلف بانك 2لا شعب هيلع تار اماف ةدح هيف
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 ىديب ناكد ىذلا رعفدلا ب هريضد لاف ملعلا هاك رع :ةرجإلا ذخاي
- 00 - 

 3 | 1 8 | د | .: « * 0-1 [١ د 8 5
 هيلا اينإ 3 دب اى ركب جوا صح عفترا 1 هلفسا نم

 5 ١
 ارقا + نو عا دهللا كافاع زياج 0 لاقف ٠ بو ىبا ىخا ىبا نع

 « ىلايع ةقفنو ىيابسا نس ىنمزلب

 ا 222 نع :ىورد ةقبطلا ىف لوالا نود رخا سيطف ىنب دهن -283- 

 ع مبهارب ا نب كِيَحأ نب د يع” دع ىور جرفم نبا ى 5-55 نب ديك

 د ىرذعلا ومش نس

 ىرفاعملا رخآ موف ىو يناود دل نوت ن نب دقُرف نب دووم -934-

 50 مود هل د ديعس وبا ةرخذ ثدحم ىطسقرس

 ىبا نب هللا دبع وبا ىراصنالا ىلولا دبع نب حرفغلا نب دهم. -953-
 مهنم ةعامج نم 5 ورد :](ب وسو لخلأز ةاطيلط لها ن فلوو رتفلا

 نب ىبحي نب دمحم هللا دبع وباو ىشرقلا مساقلا نب 0 دهن وبا

 ىرؤاعملا ديم نب سنوب نب مساق عنب مسااوب | قحسإ وداو سانم

 مهنم ةعامج نم ةكمبو ساحتلا نب دمح# وبإ مهتم ةعامج نس رصيبو
 ارثكمس اول[ لاجر ناكو ا اج ا يا ىو ن: دمدأ سابعلا وبا

 ( | ار راو نيسنخلا ذعبر ةتافوب ثناك 6. اطياض ةقث

 نفاوصلا ملا ىبا ن' هللا دبع ودا ل ل ا ا ا ا <

 جهلاب ب انا كاذ ذتدو ىدجتبميب قلع هثإ ىباتك رقم أم(*)

 وللا قيصا ىإ هسيبح نس كناو وخسنت ثنك نا ةعس ىف تناف

 5 1 م
 م ةرتوم اوهش ١ ى عبط رش ددقق عال الطلا نوب جر 3 نم ديه -330-

 دبع نب ساوب نت ىورب ل.عفلاو ةقثلا لها .ن ه ةبط نقب ىروعفلا ف
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 نب نسحلا وب| هنع يورد طورشلا ىف .باتك هلو ةريغو ثيغم .نب.هللا
 عاصالا هاني ةد رمتنش كيني اهيفو ردد 6 ”ديلوب ةردغو لاش

 « 290 ةنس ىفوتو نيزر نبا
 هيقف رصن أبا ىنكي ةودأو ىديمحلا ءالا دبع ودا 0 ن: دج -957-

 نسل الو و رافال طفلا مدقتم ماسا انا راع ثديعم ملاع . لإ

 وباو دمحأ نب ىلع دمحتم وباو ربلا دبع نب رهمع وبا ميكس ةعامج نع

 نع ردعمب ىورذ ةثامعب راو نيعبر الأ دعب لدر مث ىردذعلا سايعلا

 ٍ -- عل ت1 مهنم 1 55- دادخكف فلا ىبا نب هللا دبع وبا مهم ةعامج

 ينعي هظفحو هنقرعس ىلع 5 52 ةيلاوت 3 دراتل ا بحاص ركب وبدأ

 د سبتقملا ةولح باتضح تت أهيمو الا نيب عمجلا بانك

 ةداحو ا هللا ةيحر ناكو ا ةكسو 0كدقنح ةيلعو سلدنإلا د رات

 تن
 قد ثدازو قرشملاب كولو قيم وذ هلاجرو تيودخإب ةهقرعسو اظفح

١ 

 صعد
 .٠

 دعا 0 ماع لح هنأ هفيلاوت َن

 تث ان لدرعم ددقف هللا دبع وبأ قى كح ال نوبلغ رعتف 23 يديا) -958-

 معا قدرد

 ةأبأ عييس ىسيقلا ناريع نب ديزي نب لاله نب مساق ىب دج -89-

 ا ةريغ نعو ههبا نع ثدحو داعو اهب عمسو قى قارعلا 0 لحرو

 *« سنوت نب ديعس وبا ةركذ 0 ةنس سلدنالاب
 ىللوم اع ا م نب مسناقلا نب د ف مساق نب دمعت -000-

 نع ىور ىايبلا هل لاقيو هللا دبع انآ يندب كلملا دبع نب ماشه

 (1] ىصقفقلا 0-2 كلم هللا دبع ىنأو ىرصيلا لصضفلا ند سامبعلا

 04 |ن كتم

15 0 



10 
700 7 9 

 [[غ 861. 36+. 50.

 دبع نب دهنو 0 نى كدمح#و ا ووو

 بيبا وداو دعس ن !!نيفلعخ دمدحا هندا هلع ىور مهرهغو ى ةشنكا مالسلا

 نب دااخ ةذع قفر 50 ت4 سلدن الاب فرم مهريغو بودأ نب نمياس

 ري نب نب ؟ نما لكريعوس لاق ىرصبلا لضفلا نب سابعلا ق لاق 51

 نال عفان نب هللا دبع سنا نب كلم ف سانلا تبثا لوقي ىردكا

 هك نيعبرا هدا

 ةطلاج نس هلصا هللا دبع وبإ ىطلاجلا ده نب مساق نب دهم -204-

 ما دولا ملعلا لها نس ةبطرق ع ةينابنق نس ةيلوا» 0 000

 ىبا نع سادنالاب ىور ةفيرط ةصق ىبساقلا نسعلا (*) ىبا عم

 مث مهريغو ىرهبجلا ديبع ىباو ىحابرلا هللا دبع ىباو 000

 ةالصلا دلقتو كيز ىبا نب 67 ابا ناوربقلاب ىفلو 1 ع جدو لحر

 رباربلا ةتلطع نأ 2 أ هربثم ىلع ماق بيطخذ رخاآ عدو اردز | عساج#

 رقم ةبطرق ىلع مهبلغت ع ةثجد 0 رد اربلا هتاف ةداهشلاب هل هللا متو

 « ع٠." ةنس لاوش

 باتك 3 روكذم راش ر ا نب بدو ن: مسأ و دهن -909-

 0 قيادعلا

 ا. بلجن : ١ نأ نوفك - د اذإ نونعلا نع ىداوف ندا

 اي لق وتسلا ريغي سيل يدحضص سيش راتسإلا نيب تدار
 أ.مبيغب ةليل مام اروسن انبسوكب راسهلا +« ةلءياك

 نث ىورد دوج* ىرغس هبقف ىبضلا ةلعملب نب مساق نب دمعت -903-

 دفحأ نتو دداعم نبا نت نهدي نبا نت ىسردصلا كييوج# نب 0

 .. 90 | ١ ١ ا
 ةيرملاب ناو دهاج# (ىبباا نع عىرماشلا نع نصخأ ىبا نع: لدي نا“



(.7 59 .* 59 1"61) 0 

 هدإ لع ىفىوز ا ماع فر حدو 0 0 نويقد كثالتل ىنيخت د م

 د سرفلا ند ميدرلا دبع جوخ ىرقملا ناردع

 . 3 5 314 1 4 ا 1 ْ َّ
 دل دروأو ع نا نيكل 0 3 يذلا ارعشلا نم 00 نا 3 204

 ملت مل وح ةأرسدأو 2 مطءضد ىبالق قربلا مارطمد <

 محا ىج جوجد ليل ىج# 0 ع مم وحل ةاعرا ع

 مديل جاز قربلا ض:وو هذرضح رك ليللا ن اضف

 جيب مدل 1 ناك 5 لعد انك اكن 0 0 دا 2

 وو ع 2 ديسك ىذوش ران اب ل 0 | ناكف

 نيطلا 37 ردغلا ةركذ د ديوم رغاش كيذا ل نب ديحم -9265- 
 2.6 ئ

 اسملوأ ةكيصصق ندب هيلا هد 25 6 ةردش ند دروأو

 رضهلا مغيصلا لام رعذدو وبك ركذلا 2 نضل م مالح 38 0 100

 ررض لع دا نم 5 2 ملا كر ا مل ا 0 ع رآ رطقلا 6 الف(*)

 7000 | "ا 0 31 ا 00 م
 رح لح ءاياعلا ةدو ةلعنل 2 ند بابحلا د ابد اك أب

 ريخاو فايذال اهل نيدم كللظ. اللح بادن! قدوطلا اك

 رقف ةرثق نس اهل تدبت اذا ارقتفم ضورلا لامج اهيلإ اودغي اهل

 اهلوا ةديصق نم اضيا هل دشناو

 رصن ةداخدال راصد أبا كيا ريف هل ىف 5 رفد 0 ,ددلا 0
 0 0 ب 0

 نيل بح فى 7 : اح 3-2 1

 أهنمو

 رطع مل يولد 15 اهسافن ف ا .درضنت دو ةضور 8 سافلا أكو
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 ركفلا 0 مهول كيف ريعحتت ةهقدقح نيتطخلا جات لماحإ

 رجالو رخ تذلا كل كوس اميئيدو 3 ةدع نيدللو ايندلل تككاندجو

 اهو
 ربلا دحوالو لاضفملا دحاولا و» لقن ملو لجال“ انلق نا لكانلظ

 كرديعم ةدلد ةجكساأ 95 بوسكمس مب يتسالا 5 قكعل نب لمجحم -200-

 ع بيعس ودأ ةركذ اما زمن تنام

 "1 1 اا يسلدذا ننانكلا هل نب ىربوم نب نه -967-

 باتت 5 نيتقالاب لفنرحد ىوحعنلا ماشه نب ىسو» نب تنكح دهقعع

 اديخلا نب لع دهن وبا ةركذ سلدن الاب باتكلا تاقيط 952

 قوم هيقف هللا دبع ودا ىلطيلطلا سلعم ن: وم ن: دمك“  -569ع

 زيرعلا دبع نب ىبحي نب دكا دع مع ىبأ نع ىورد ثدعح تفس

 ىوري رطف نب نولس ن لاله نع:  ىبك# نكو نزازخلا باب وزرع

 « ةريغو متاح نب محرز لا قبع نا دف نب 0 مساقلا وبا ةئع

 ىبا نع ىور# ديقق ىسيقلا رهاط نب دهم ند ىسوس نب ده -970-

 « ةريغو ةر كس نب ىلع

 ا 0و1 نب نمرلا دبع نب نمحرلا دبع نب ةيوعم نيب ده -74-
 نب ينور نإ كلما دبع نأ - نب ةيوعس نب هللا دبع نب قعسا

 قارعلا لخدو ةثامثالثلا لبق لحر ردحالا نباب ىعي ركب وبا مكحلا

 نب لصفلا ةفيلخ اباو ىزورملا نميلس نبا ىصحي نب ده عمس اهريغو

 ا زيزعلا دبع نب ده نب هللا دبع مساقلا اباو مجنملا بابحتا

 (*) ىسلدنالا ل ايدج ىن ' ىسوم نب هببجارباو . . . :ناسح ىببا نب قوساو#

 بيعش نب دمحأ ا دبع ابا عمسو مهردغو ايندلا ىبا نبا بحاص
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 لشكل او دب تسلا ىنيسلا قر ةفئصم سلدنال لهد] نم لوا ىدؤا قريسللا

 لخد

 ٍديلعو ىئثاسنل :لا ىنمحرلا دبع ىجبا ١ سلجم ىف رصوب ةهخدارو قارعلا

 هشاببلا ةبوعس نب ده لاقف سنوي نب ديعس وبإ ةركذو هند
 ب
 ا

 رخا اذه نال لح سلدن الاب قاب هنا ىل ليقو .٠ ةنس نيثدحمملا

 ىدامج ف (1) ديعتس ىبا أ 3و ليو سنود ىن 1 كايبعس  ى قا ملك

 نب 3 ركب ودأ ناك دمدأ نب ع ده وبدأ 0 سعال ةدكس سس را

 بك عمسأ لزا مأو اليلج 0 أرثكم ريحالا نب 8 نرورعنلا د وعم

 وا هفناب تجرخ هنا ناك قرشملا د هجورخ بجس نآ ىن ولوقد

 اهرسأ هيلع مظعو أب وادس سلدنالاب اه ٍ حولا ما ةحرق هداج ض*+

 ل دم د 2 رساف ل لا دا تداؤف كرعسو ثفرت أمير 0 لي

 ع

 سدا اهاراف دننلا ل 0ك ندعو هنأو دخو 98 3 اهل ءاود جل هل لهتف قرشملا

 كرافش رمصو كرد مث ل هنأ 1 اا ادا هل لاقف كلاخد توفل لها

 اح

 ةقجد 0 ةأاعد قنافا او ةأوأدف ثويضر لاقف فككلاف ميمج فككئوساف

 كبطل هل لاقف ةطورشيلا مدا لد هل لاقو هلام عيمج هيلا جرخأو

 كلاز رأ ايل هللاوف لاق هللاو كَ لاف لد ةبيط كيكفت ا ىدنهلا

 تالا نس هئمسحتسا ىشل ىشلا اذ» ذخا ىنكالو فكلاس نس ايش

 كدنع 50 ةميق نرعا نأ تدرإو ىلوقب كد امئأ هل لاقو هيد

 كح بم اف يكل ا كادت ل 1 ! للام عيمج# كك كد زاداس اك ولو

 ُْح ولا 206 خثآو كف رصأ ان لخو ع هللا 2 يدل رطغلا كندو 2 كيو اك

 ه3 ديف هل 2100 2 ماع ه هلع دف بتنكلا تاياوزَو ملعلا بلطب

 (1) سنوي نب ديعس ىبا ةأفو
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 روسجلا نب دمحا نب دمح# نب دددا رمع وبا مهم البن :ةعءامج ةنع

 نب هللا دبع ده وباو ث وغم نب هللا دبع نب سنوي ديلولا وبا ىضاقلاو

 شورمع نب قفسوب نب دم نب فسودو: ىهيوتلا هللا دبع نب ءيررلا
 8 كَ 3 1 ل -ِ 1

 " ١ لبو م هربخوب تح“ نب زيزعلا دبع عبصالا وباو ىجةسالا

 2 رصنخملا مكحلا مايا ند

 ا ل الا ل قا وسلا نب دع مروع

 عنفملا مالسلا دبع نب دويعو جاضو ن دي عسي ا ابيقف ناك

 لف دهم وزنا لاق ةثام ثالثو , نير دعو نيتنثا» ةنس سلدنالاب تام

 اف ليلخ نا دمحا انا ىانكلا ةيلس نب نمحرلا كبع 0 اا ىبا

 حاضو نبا ان الاق روسسم نب لاوح#و داخ نب 3ك 00 نب دلخ

 قازرلا دبع ان دامح نب ميعن ان لاق ميرم ىبا نب دمحم ان لاق

 اذهب "ذم ظل دل تيلقف يدحع) تردععحت ىردزلا كنحخعيس لاق ريتم نع

 ذخان نا ا ايكف تعمس انب مهثدحا نال اه "ريع :ئرف“ تنفاو

 2 اذهب ذخاي ىنأ أئريغ 06 اذه ريدغب

 كامو اهب ثدحو رصم لخد فرواؤكم ىسلدنا لهلهُم ىنب ليت -9735-

 اوجللا ىربعحح رسخت عس وبإ لاق م8 ةنس سلدنالاب '0 د بزب يرقص را لاق وع دس نلون

 0 ىبا نع ةكورد دوج ىرقم ى ءرهزلا ب لبس سن لديهم -0914-

 5 ةريغو ءرقألا

 رف نس دمدحا ةركذ رعاش بنددذإ ىنابجلا رورسم نب 0 97ه

 نييسايلا 3 ةرحشم

 ايفو ع ةنكَش قونتسف اذيملاب نيمسايلاب طبدغا



 5 عطفا هم. 418,9

 ابينج يعدي ااهلطألاا روذ ئقبدو ىضهيف ضو زلا ردغي

 ابله عجولف وطسلا ف هيلثم امه :نوزلاب وةك إذ
 انيرايس اردو امظن ارهوج انمي رصبت .ءارضخ:ةلاح

 ايليت اهلك ابيعشس لسفلا ككيم 2 نزلا راطخو

 اهلم نييسايلا شرعب بنط اجدد بغرت تنك نا: ىوبحاص

 ايدل لؤبقلا هيطخ»» نشيل دج وهن هناكرا ملتساو

 بدال لها نم ناك هللا دبع او دإ صيخش نط كف رطم نب دهس -27306-

 ى. اكلاس لوقلا ى افرصتس نيسدقملا ءارعشلا ناهغا نسو نيروهثملا

 اراعشا ثوغلا. يباب. فرعي لجر. ناسل قع لق كوقلاو دجملا كسسيلاكلا
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 نب فلولا اديع نكاشبا نبا 0 دلاو ىربقلا بهوم نب ده -978-
 ١ :  0ادن لع ١

 ودع هيلع
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 م ةياطعبرالا :نس.ابب زق: ثامةقوفوا قالتخا تابسا كلذب
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 و ليلا

 ىبا نب رداقلا دبع نب ىلدو روسملا نب دمح#و ديزي نب دلاخ نبا

 ا فروت نريد دايز نب دمحتم نب دايز نب دمحاو ةبفش
 ١ 1 ذيك ىلا نع دهم نب ميرش نع دحاو ريغ ىبئدح [ ةقن
 نب (دمحا) ىنربخا لاق ينانكلا ةهإس نب نيحرلا دبع ان لاق دمحا

 دمحم انإ لاق دايز نب دمحا ىنربخإ لاق دعس نب دلخ ان لاق ليلك

 لجر نع هل ركذو لوقي ديعس نب نونعس تعمس لاق حاضو نبا

 لوق اذه هللا ذاعس لاقف داسجالا تومب تويت حاورالا نا ىلع بهذي

 « عدبلا لها

 نأك رفش ةريزج بيطخ جالا مساقلا وبإ حاضو نب دهم -299-

 ارق ىلعت هللا باتكل ةوالملا نسح 0 ايرقس اعرو ًالضاف هللا همحر

 لواو ةيسرمب ندتبحتف# عبسلا تاارقلا ةكمب ماقملا ماسا اجرعلا نبا ىلع
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 « ه3ا/ ةنس

 ةركذ رعشلاو ةغالبلاو بدال لها نم بتاكلا بيهو نب دهم -295-

 ةرعش نمو دههش نب رماع وبا

 ملاسب ميلس اهتم اس يعاول انموسي لازغلا اذه ةعبراب
 مراصو راجمفناو ردبو ليلك رظانو , ماسنتباو هجوو رعشب

 ىورب دبع لهقو ديبع نب هللا دبع نب (ده نب ديلولا نبر دهم -294-

 000 يادلام دس ىور بهو نب نمحرلا دبع نب دمحا نع

 ِديحا اذ لاف ديلولا نب ٠ دا اذ دعس نب دلخ لاق مو ةنس سلدنالاب

 نع هلسي لجر هاتا اكلام تدهش لاق بهو نب نمحرلا دبع نبا
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 بمدو نبأ لاق لذ كرشب هاتباف هوضولا دفع ىنيلجرلا عباصا ليات

 نث ءاج لاهو ليلعتلاب ةامداف ةرصتخت ةيلجر عباصا للخ ملسو هيلع

 اجا لايق امك وا رثا كلف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ماما ظفاح هيقف ركب وبا ىشرطرطلا :ةقدنر نب# ديلولا نب دهم -295-

 سلدن الاب دقفت دقو قارعلا ل لحر لماع ملاع لاف دهاز (*رةقث ثدحم
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 كلل نب رهاطاا وباو ىفدصلا ىلع وباو ىدرعلا نب ركب وبا ظفاححلا مهثس
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 ذعطت هنم تنار ءايد 2 باتك هب ضراعب ريبك بانك هل

 « بحاص نيبو هنيب نأ5 سلجم ىف ثولملا جارس فلاو ةروسد



 5 كفا غف عب 44

 ايندلا وم تبششي م ادهزو اعروو املع هئاسز دحوا ناكو ةركذ لوط

 نب رهاطلا وبا هنع ىنثدح ىفوع نبا هيلع ىلضو ىفوث .نا ا 0

 دواد ىبال نفسلا بانكحب لولد نب ديجمملا دبع لضفملا| |( رباو فوع

 رعب نب مسهاربا نب د ىلع نب دمحا نب ىلع ىلع ىبا نا امهياع ةأرذ

 كهاولا دبف نب .رفعج نب مساقلا رمع وبإ اذ لاق ,ةرصبلاب ىريسفلا

 ىبا نأنث7 ىواوللا ورمع نب دمحا نب ديحم ىلع يبا ان لاق ىمشاهلا

 8 0 دواد

 هيقف نسععلا وبا ى.اقلا بسهاو نب رمع. نب ببنجاو نب ده -296-

 ىرذعلا سابعلا ىبا نع قورد مدقلو ةلالج ثيب لها نس ثدعم

 ناكو ىددقر وسلا مساقلا ند نسحلا نب رصن ثنللا يس ىو

 7 رهاط ىن للا ىبا ةارغب ىرذعلا”ىإء ماسم حاضت ةعامس
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 نك:

 ىقوت ةرلقوث ...6 نب نسعلا وبا هنغ يوري غو ماع 0 ىف

 « دز ةخس

 ىقفعلا ةريمع نب لصفلا نب نمحرلا دبع نب نوره نب ديه (*)-297-

 ديزي ند قسوب ديزي ىدأ نم رصفب عييسو لدحر نورش ابا ىنكب

 تايف شلدنال كل عجرو ةريغو ىسيطارقلا مكح نب لماك

 يا. ةنس اهب

 نب ريما ديعس نب دمح# نب زيزعلا دبع نب ماشه نب دهم -208-

 مدقنلاب روهشس  بيذا نآورس ىفب ند ركب وبا مآشه نب مكمل يا

 ركذ ثبارو نسوعنو رناكيف هيدا لبعفي رعشلا لوقد بدالك ف

 ةدج 0 تسمن هلعلو روخلا كيدس نب ماشه نب دهن عضاوم ها ةههمسل
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 م (761. 4ف +.

 رابخا ى هفلا باتك هلو ده نب نمحرلا دبع رصانلا مايا د ناك

 ةرهش نسو سلدنالاب ارعشلا

 للمتا اهقفا ىف هب تاطا لط اهفلا> نزحلا ضاير نم ةضورو

 لوخ هلوح ند اهراونو يرسم ككلم اهنيب اميف درولا امناك

 رصن نب نمثع نب ده نب ماشه نب ده نب ماشه نب دهس -289-
 ركب وبا ىسيقلا سنوي نب دابع نب ةملس نب ديدح نب هللا دبع نبا

 نع ىورد ةرازوو ةلالج توب لها نم ىوغل بيدا هيفف 0

 ديجم نب تباث حوتفلا ىباو ىزيربتلا مهاربا نب ىلع نسعلا ى

 نم نسحلا ىباو ىوتلا نوحعتف. نب ده هللا دبع باو 0

 وبا هنع ىورد شساخشخ نب ديع* ركب ىباو لكوتم نب ده نبا

 نب ىلع نسجل وباو هنع ثدح نس رخا وهو دهارلا روعم نب هللا دبع

 ةرخال ىدامج رهش ى هدلومو عمإ ةنس ىفوت اههريغي ىرعتلا دمحا

 ٠ * سلدن الا ويش ةلج نم نأكو مام ةنس نم

 مدقتم هبقف مساقلا وبا ىضاقلا ةرمح ىبا نب ماش» نب ده -300-

 روكذس ججارلا لقعلاو مكعلا ىن ذافنلاو نيدلا ىن ةبالصلاب روهشس

 نب ىلع ىبا نع ىور +0 ةنس ىف ىفوت ىروسدت ةفرعملاو لضفلاب

 « ةريغو ةركس

 ةروش رهيشف س 1 نع جر ى كلدقاا رءاش نواف نب دهم -504-

 برغيلا بهاص ليدوسا نب دع مومت ابا زعْما بدحصو ةبرغلا 0

 تركنا اهزاجهتسا ىاصواب ىلاغو هحدسو رصم كل هلوصصو لبق

 بلغا طظافلالا ةعقعق نا الث ديج» نسع“ رعشلا ريثك وهو توظعتساو

 ةيسلدنالا نباب فورعملا دياقلا رفعج ىف ةرعش نمو ةرهش ىلع
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 1 (01 هفعج, ةتع)

 وحا ىلباب فرطو ىمسج اهلك ةيربلا نس نافندملا

 باك شيول انا كولا قش ناعاو انتاشوو انظاحلا تقتلا املو (*)

 مغاب ردسلا نم ىشحدو دعساف رشان ردخلا نس ىسنا سفنت

 مياوحلا نيقشاعلا بولق تلقف هفيفح تعيس راس اطق تلاقو

 ميامح ءىش لك ىتح كنيبب عجاس ريغ للبن ىواع اكرام

 ىف هبسن ىعيرلا كلملا دبع نب حد رطم نبا وسوي نب دهم . -309-

 نع ىوري ةرهبلا لدا ىف روكذس وهو ةعيدر نب ةبلعث نب سيق ىنب

 « )1 ةنس سلدنأب تام ريد نب ىسبع

 نب دحاولا دبع نب قاطفلا ىبا نب ديحأ نب فسوب نب دهم -505-

 نبا نع ىورد ىبسلدنا كلملا دبع نب ماشه ىلوم دعس نب ثباث

 ات ةنشكقا سلدن لاب فينا حاضو نباو نيزم

 سلدنالاب ىلا قارولا ىجراتلا هللا دبع وبا فسويب نب دهم -304-

 فلآو اهكلامسو ةيقيرفا .كلاسم ى امه, .اناتك رصتتملا مكعلل

 اضيا كلذكو ةمج ابتك مهيلع نيمياقلاو مهبورحو ايكولم رابخا ل

 ةرصبلاو روكنو ةساملجسو سفتو نارهوو تربهت رابخا 2

 ىسلدنا اذه دو مزح نب دج وبا لاق اناسح فلاوت اهريغو كلاخه

 اهيلا هترجسهو ةبطرق ةنفدسو ةراجسجلا ىداو نم ةوابا عرفلاو لصالا

 « ناوريقلاب هتاشذن تناك ناو

 1 5 0-7 7-2 هيقف ىطسقرس نورس وبا شيوجنذ ورم

 50 ناو وع ن: لويد 208-

 * نورس ابا ىنكي تأ ةذس ىفوت



 11 (861. 37. 57 ؟)

 «ء ظفاح د ديقف ئذزالا ناطع ند فسوبي نب دهم -306-

 عست ةنس ىفوت ىرقم ورمع وبا ةلامداجتلا» قسوب نب دهس) -307-

 7 (ةنامعبر او نبرشعو

 ثدحم هيقف ىضاقلا هللا دبع وبا ةداعس ند فسوب نب ده -308-

 '00 ا ا]و | قدصلا نع ثا ظفاحلا نع ْوَرَي روهشسم .فراع بيطخ

 دبع ده ىاو ىبرعلا نب ركب ىباو رفعج ىبا نب ده نب هلأ كب

 دمح# كيلولا ىباو ىصاعلا نب نايفس رحب ىباو باتع نب نيحرلا

 دمحا هللا دبع ىباو ةالصلا ى لوتقملا جاحلا نب دبع 'ئباو دشر نب 1

 لحر سلدنالا لها ن“ مهرهغو نيرط نب دمدأو ناالوخلا كك نبا

 ىبا نع ةبردنكسالاد ى فوز 2 ةةايسوملو نبرشع ماع ىف قرشملا دا

 نب زهاظلا' ىباو ىقرويفلا ردان ىب زيزعا| دبع نب فسوب جاجمحلا

 نك نب ملسم نب ده هللإ دبع انا ماكنلا 0 أهم ىقلو نوع
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 دهزلاو فوصتلا ةقد رط 20 ل ل و ىلقصلا ىرز افلا شرقلا

 ودا 00 0 األ انااو ك4 . عون ولا ني نربخا ناوريقلا هيقغلا ىرز املأب سلو

 افرش هللا اهداز ةكميب ىشنالا (*)..... ديعس نب رمع ركب

 ىرزاملا ىميهمتلا رمع نب ىلع نب ده هللا دبع ابا تقراف امل لاق

 ابي كتممقاو ةبردنكسالا تليف ةلي وط ةدس هتيعدص نأ لاعب ةددهملاب

 '؟نيل نوصتلاو دهزلا لها نم ةعامج اذاف ب اذ اهعماج كلم دف

 ةيراس نك تدعقو - بسر سولج عماجلا ةرو .؟صالس 5 مسيل

 قلخ ايدنحا نيصيمف سبلب ن را . لجر مهتم دجاوتف ملهنس برقلاب

 صضبآؤ هقزمف قلخكا لل ادد لمو كقادلاا ل 0 ردت ديدج قافلاو ةدلج 8

 بذاك اذه نا ايوعبش اب اولاقو .يثلا لذ 1 ةوادحو هب انحدصأ يلع

 ُح



 0 كفا 37 <.)

 قلخلا نيب زيس هنال اولاق هبذك متققعمت نبأ نمو لاقف هدجاوت 2

 لّجرلا نلذ كل ليبْطلا مهل لاقف اههنيب زيم ام اقداص ناك ولو ديدتكاو

 اولخ مهل نرلقف ةقوكشمي مهو , لل اوتاف لاق اذه ىن هتمكح دقف دعاقلا

 مهل لاقف ةوربخاو عمشلا ىلا اوعجرف هيلع ىشال مهل تلقف ىنولاسف هنع

 | نم ىل لاقف هيلا تصضهنف كوعدي عمشلا اولاقف لل اوتاف هب ىلع

 قزمهل هدب دمف دجوف دجاوت هل تلقف هيلع ىش ال اذه نا ثمكح

 لاقو ةرضح نمو وه كلذ نسحتساف هيلي ام قزمف هيلا لصي ملف هيلق

 رعاشلا لوق نم اذه تذخا“ كارا ىل

 اقزميف ارضاح ىبلق كي ملو اهييج قرمب نأ نعت ترصق ىدن

 بحص هنا ىنريخاق طق تعهبلا اذهب تعمس اس هللاو هل تلقف

 لل هللا دبع وبا علط مث ةيدهلاب كاذو ةيرددكسالاب اذه نييرزاملا

 سلدنالاب مهنع ثدح ةءايج لافه ع نيرشعو دحا ماع ى زاجمجلا
 هجحختهللا دبع ابا ىرزاملا اهب ىقلف ةيدهملا لخدف برغملا كل .ردص م ١

 كلذو هيلع عمسو هفيلات نم ملسم ديد أوفب ملعملا باتك هيلع ارقف :ماقالا

 ىفون نأ 0 ك1 تدك بلدنا لخد ةخسلا ةذه ىفو [1 ةنس ىف

 اظفاح ابيدا ناكو ىسوم ناريع ىبا هيخا نع تربخاو هنع هللا افع

 هن رض لنياديعس ل وماوه ةداعنا مح 00

 ريزولا هركذ ةيرماعلا ةلودلا ى رعاش بيدا عسيلا ىنب دهم .-309-

 48 ةراد ف 0 هنا اهيبس اتايدا هل ركذو ةماسم نب رساعويا]

 باغي 1 نب دمهمحا ضراعلا دان ماع لك ىف ةروخب ىلا درو

 ل ل ا < / لاق لاقف درولا لك دك ماوعلا م16 ضراعلا
 هللا



 اول (8ه1. 57+. هق»)

 هيلع نزلا رنغط . تتح لجذب ادبف

 * سنا نب كلم نم عمس ىبطرق ىباسلا ىبحي نب ده -310-
 ليدي ايار أهيقف ناك هد ابل نب لمع: نب قي نع دوهكح#» -3544-

 ودا لاق بغانلا هانم بانبح نفق هلو سنا ن: ل تنفدَم ل

 نب سايح نع ىوري اههرجو عيرفتو اهقلغتسم م رشو اهفيلاتو بهذملا

 + زا ةداس ليقو 7

 ةركذ روهثس ىوححدن ىدابرلا مالسلا دبع نب ىبحي نب دهم -349-

 دربملا باحدصا رباكا نع رصقب "1 ناك لاقو مربح نب ده ودا

 ةفرعملا لها نس ؛ ةطسفقرس ى ىيضاق شتروف ن: يعد ند ديو --7

 نم ىببايف لجصلا نبعد ةيلع ثهربجو نم 6 ضرع اذا ناك ىنيدلاو

 هفلحتف ىنوهباتلا .ةانب ىذلا بارحدملا لل هلمحا هيصجل# لاق كلذ

 ا” تكلذ دنع اصلا ىلا بانا اميرف ابيهرت فتىكانو
284 

 روي شس وعاش طافلقلاب .نرعي هللا دبع ودا ىوجنذلا ىبعم نب ديم -414-” 

 01  ةحاس فوت
 ١ي

 ةخمو ل صاب درلا ىف 0 ارعش ةزَشِم 0 ,ماع ودا هل رككو

 ءانغ ةضور هايد قكيكل اليه اذاف ايصلا نيدخغت 85 ًُث

 0 اا يسلا نلت نم نسوزلاو ةيشوم اهحلا'ءلاذ نم ضرالاو



 ': 00 (8861. هك هق

 ءاملا نكاذو اهب ءانغلا:نلاذ ىشو ام عافص افك تشونأ ام
 ءاضغا اهل متاراتو وندن ةرات طحاوج لق» اهل رهز

 هاعلو رصنتسملا مكدلا مايا ىف ناكح هنظا لاقو ىديمعلا :ةركذ

 « هلبق ىنلا

 نع ىور زارخلا نباب فرعي زيزعلا دبع نب ىبحي نب ده -315-
 ركاش نب مهاربا قدعسا وبا هنع ىور ىضاقلا زيزعلا دبع نب ملسا

 « ىضرفلا نب فسوي نب ده نب هللا دبع دهاولا وباو
 ىنبطلا ىدعسلا ىنايعلا نيسحلا نب ده نب ىبحي نب دهم -316-

 خب نم مهو ةلالجو ةسايرو رعشو بدا تهب لها نس هللا دبع وبا

 يبا لآ ةرعقب نم تيار ددا نيرم نب مهمت نب ةانم ديز نب دعس

 انس اتايدا دمحا نب ىلع ده

 ثيثر 0 ىنلا ديدج ىسين له :نلدو .لفح .نع'ىرعش كال

 0 لا نك د ا ل اينوفا ه1 ل ىناراو

 ك0 ل ا يشل ل ناولف
 2 ثيعتسملا 2ك طالبلا كانا قوشلا اهضيني رايدلا ناولو(*)

 ثكثيدح نم مكركذ ريغ سهل بدحدص ىناف ىل ثيش ايك نك

 ثيكن رهغ داوفلا ميمص ىف دبع تهسادت ناو ىدنع قكل

 هيقف ةبطرق عماج# ةالصلا بحاص ةتاوع نب ىبحي نب ديعم -315-

 ١ « "ا ةخنس ىفوت لضاف

 ي ىطسقر مس ىيشاهلا هللا دبع وبا مشاه نب ىبحب نب دهم -518-

 نبا نم رصمب اههيف .عمسب ةلحر هلو .شقروف نب هللا دبع ىبا نس اهي
 « ةريغو ىفدصلا ىلع وبا ظفاحعلا هنع ىوري سيفن



 ااه (861, ةق <

 :أاد ثدح+ هيقف اذخلا باب فرع ىصاقلا ينعي نب دث# -قرو-

 نب دمحإ نب دهثو ددز ىبا نب دهن ىتا هيقفلا نع كرد ةلحر هل

 دبع نب ربع وبا هنع ىور زارخلا نب ىبعي نب كيو ىاقلا حرفم

 « م1[6 ةناس ىقوت العا ةعامجو ربلا

 لنغفلاو هقفلا لها نم ةدرملا ضاق ار ”هلإ نب ا -590-

 وبا ةقثلا ئفثدنح ايندلا ن - اللقتم ةوددلا باجم ناك عرولاو دهزلاو

 ةيوفلا لمد لاق ةءردنكسال رغثب ليلد ٍْش ديجتملا دبع لضفملا

 ةكربب مدعا ملف ترفايو ىل اعدو هناسلاجتق رفسلا ىرففح "دقو هإ# ةنس

 « نإغ ةنس اديبش ىقوت اريخ هياعد

 مساقلا ابإ ئنكي عدهيس نب يحي ركب ىبا ىتضانلا نْبادمم -ةووح

 ع ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا نع ىوري ةلالج توب لها نم

 « "19 ةنس ىفوت ررهشم هيقف ىناجإلا ديزي دلاخ ىبا نب دهم -599-
 هتف تيب لها نس هيقن ثوغم نب ديحم نب سنوي نب دهم -93-

 « >عا/ ةغس ىقرت ثيدعحو ةلالجو

 كتادح ناحطلا نبا نع ىوزد“هللا دبع تا شيقي نب دمحم -ةويع

 « ىوحتلا ىرمعلا نورس نب. نمدع نب هللا دبع ده وبإ هنع

 نم عفس ةبطرقب ةعامجلا ىضاق برز نن ىقبن نا دمعتت -595-

 اليلج الضاف اليبن أهيقف ن راكو ةريغو ىنايبلا غجصا نب مسأق دهم ىتنأ

 ةيرساعلا ةاردلا لباوا ىف ناك لاصخلا ةامس هقنلا ق_ باتك ةلو

 رككب وباو.كثيغم نب هللا دبع نب سفوي ديلولا وبا ._ىضاقلا ةمع قر

 « اهريغو ليبوح نب دمخا نب نمحرلا دبع

 نففتم فراع ظفاح هيقف ةيسرم لها نم ىومال ىقبي نب دهم -396-



 نب ركب ابا ار 1 0 را ا ل ا ا

 ةيسرمب ارقا ةيسنلب لل هيشس دنع اموي هسلجتم رضح (*) :ىقابرقلا#

 <« ىفوت اهبو ةدم

 فلالك باب
 ديحا ةيسأ ند

 ملاس نب ريد نب بيبح نب هبر دبع نب دمحع* نب دمحأ -397-

 نب تكلملا دبع نب ماشه نب ةيوعم نب نمحرلا دبع نب ماشه ىلوم

 ريبكلا باتكلا هلو رعشلاو بدالو ملعلا لها نم رمع وبا نورم

 لك ىبممس دقو ىناعم ىلع مق وهو رابخال ى دقعلا باتك ىمسأا

 ريثك ةرعشو اهوححنو ةطساولاك دقعلا ماظن ءاوسأ نم مسأب هس مسق

 افبن هنم تيار ىدينجلا لاق عويجم
 دمحاأ ريع ونا ىفوت نطخخا ابمضعي ىو رصاغلا ىنمحرلا تبع نب مكحال

 ىدامج نم تبقب ةليل ةرشع ىعنثال 0٠ ةغس هبر دبع نب دن ىبا

 مو ام ةلمج نم !ءزج سرثعءو

 ةخس الإ  قوقساو , ناضمر رش نم ىنولخ رشعل , عد هن ةدلومو 5ظك6-

 دبعو هللا دبعو رذنملاو ادمحتسم ريمالا جدس مايا ةيذ امثو ريشا ةيذامثو

 رصغتسملا كحلا طخ تيار ام رخا اذه ىديمحلا لاق رصانلا نيكولا
 يزل ناكو اتيت الاَع 0 ةهنال اندفع ملعلا لعإ دنع ةجدح هطخو

 تتقفتإو ئةتنايصو# ةعئاند عص ةرنشو ةساير بداآلابو ةلالج ملعلاب ر

 ريشاو رقن دعب ىرثاو لومخ دعب داش ىافن اهيف ملعلل اياكم هيا هل

 ريخإو مزح نب دهيث وبإ هل دغنإ هيلع رعشلا بلغ هنإ الك ليضفتلاب ةيلآ

 قاف اجركذ ةادغ ىف ل ايحرلا ىلع عسزا هفلأي ناك نم لعب ن 1
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 اب (61. 46. 46

 ةيلا بتكف ليحرلا نيبو هنيد لاح دوج رطوب ةادغلا ثكلت ى ايسلا

 رمخ وبا

 ردقلاو هللا كيلع ىباي تابي» ركنبم تنا نيبل تركتبا اله
 (رطملاو جزل كيف ىل اثر ىقح افهلتم نيبلا راذح ىكبا تلز ام)

 رعتست قرشلا ليلغب ابنارين دبك ىلع نوت ايح نس ةدرباف

 رقلاو سيفلا تناغ كارا تح ااريق الو اسيش . . . ل تهلا

 رثاسلا ةرعش نمو

 دسجلا ةبرغ اي لب حورلا ةثحو اي دلب ىف حورلاو دلب ف مسجلا

 ىدبك ى كامهس امهف ةيحر نم هب ثفلك نم اد ىل لانيع كبت نا

 نب دمحا رمع ابا نا خويشلا ضعب ىفربخا لاق اضيا ده وبا ربخاو

 0 قران ان معب) نسور تدحمت ”قفو هبر دبع نب ده
 00 ل ايا لالا 1 امك م طيقإاد ادم او

 500 نايبصلا حاولا ضءعب

 دحا ىب لخغبلا اذه بسحا تنك ام درغلا رياطلا توصب نضي نم اي

 « دزي ملو صقني مل توصلا لل تغصا ةبطاق ضرالا لها عامسا نا ول

 0-0 دسجلا 7 2 رلا لاجم لوج» اتوص هدلقت ىعمس ىلع نضت

 هي ل

 3 ىديب ترسح 90 ل ا علو ما تضل ١> قاف كيجلا "اه)

 ّى ف ١ را
 77| قيرط دلو انغلا ا ىلصوملا ىرج“ ىرج# 6

 598 بادرزو

 كولملا دنع لَحَو اهب كيبتكلا كتفلاو هنم تديفتسا تاوصاو هنع تذخا

 لكلا اب برض ةربش روشو اطرغم اولع اهيف هناسحإو هتءاخعد كلانه
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 | (موز. هم. ةهس)

 ىف ةعطقب لزغلاو ابيصلا ىن اهلاق ةعطق لك ضقن دنا كلذو تاصخسملا'

 ىو لدا ةروكذملا ةعطقلا اهب سصح#

 رطو ةشبع نم هل  ىضقي اكو رددقب نيد وغعد سيل ازجاع اب

 رذت الو ىقبت الف نيملاظلل ترعش اذا ظيغ نع رفست ءادوس

 ركثبم تناىنيبل تركتيا اله ايدتبس تلق اما ول لوقلا تلذإ

 دهزلا ةقيرط قر ةرعش نمو

 بئاج فج فلاج اهنم رضخا اذا ةكيا ةراضغ ايندلا امنا الك

 داصما 3 تكاذللا ”الوءاابملع عياجمف الك لاسالا اس رادلا ىه

 كك ا موهلا أهعمد ناومع ترو ةردرف نع سم الاب 1 مكو

 هد فككئناف أهنم هاذ 2 0 ربعي أهيف كانيع لعتحن الو

 نس رمع ىبا 3 اخب اح صا ضعد ا لاق 0 نب دمح# ودا ثدحو

 تايبالك هذه لاق هبر دبع نبا نا ةربخا زازقلا نب ديعس نا فهفع

 ةلكس غاطبسم ناب هيقو هلاق روش رذا وهو اود راشع دحاب هقوم لبق

 ناتانس أددعب نم ثنا رشعو ةجمح نيحبسل ىلا * ىلاسو :

 نايرت ىنذلا تنم امكزذودو ىلع عواد نع ىنالسن الو

 ناسلو ايقاب ىلقع ناك اذا ىلع صرابا نع ىلابا كيبسلو



 0 ل 41. 54 م.

 نانس لقاذو اهي هراض اذه "يب لن لاح لك ئءايق اناا

 ١١ نع ىحي ىنب هللا ديبع نع تدح قفيعرلا دهت نب ديحأ -398-

 « كلم نع

 برغملا رثام : فلا رابذالاب ملاع ىبحيراعلا دهم نب دمحا -399-

 اهي ارو سلدنالا عللاست 'هيذ ركذ ككض باتك اهنم ةمج ابتك

 سيل“ انهم ةيفابو اهني دلب لك ضاوخو ةتسلا اهداغجاو اهثدم تاهساو

 « هيلع ىنذنثاو رم نب ناو وبا ةرك حد هريغ ىف

 دل ىرلا نس ةطضأ ىسلدن : | ى زارلا ى يسوم نسب دج رد ديحأ -330-

 زيبك تانك منتاوزغو هت أبكأو مهتسداخو سلدن 5 ب ولم رابخأ قا

 وحتت ص ايانك ب ياك ل اهططخو ةبطرق ةغص يف فلاو

 ةباكتص (7 ١ 00 ةركذو ذادعب رابخا ىف رهاط ىبا نب ديحا هب ادب.ام

 6 نا دمع ن: 55 لاق 0 نا لن خت“ ودأ هلاق أهي روصفملا

 ممخ ف لدن ذو ,يماشف ةقداقيألا تاعك
 - 55 7 ١

 0 وو ةكرادلع ل ن رو .: كر

 1 2 ّىح ناك نا 0س م م مح 00 | اذ !لل 4 4

: 

7 

 5 < (د - -_ بانك نتسحا

 ىذلا ةهنظإ اناو ىديمحعلا لاق نيعضوس قفل كلذ قا هن اك ةرهغ وأ

 5 ملعا دللا» لبق

 0 12 بسد دوو ردع 3 ىنايجلا (81]) حر نب دهم نب دمحأ -551-
 - وك

 جرف نأ

 0 0-0 اكو افا بانتكلا هلو ءارعشلا ىفو ءاملعلا ىف دودعم

 نا: دهن ركب ئربال ةرهرلا ابن انك ديف نمر أعو رصختسملا مكحلال دغلإ

 ىف كاب ةثام رك د اهنا ركخب ادا نأ 2 نناهيصالا اع نب دواد

 يك . 5 , - 32 7 .٠ .٠



 1 ه0. 59 ». 58.

 ةنق 3 قد ملو تكتب ىبال همسا رركن باب ابمكم١ سيلا ثدو

 ىسلدن |

 ةماغلا

 .ك

 م لى
 تاي اش 5 4 اة نسحاو 00ج ن١ دوم ودا لاق ايش

 ميغل
5-42 

 خليف

 .. مص 0 . . 14 7 5 : | ٠ حبايب هن +
 بانك انعدا جرا ن: دع أو 90 قف :درذ: باتحلا ىثاف

 ند دشأ مهرابخاو سلدنإلاب# ىف 16: ياسو 1

 داقرلا ركش ما ىوطلا نكشنىداف:ركشلا ..ىف انا. اهينانالل

- 

 اذا

24 
 59 أمسي و اه ١ 2 1 1 1 ا دل ككل 2 نكح 1 5(

 اهم ال نم ت[ارسق رهأ وج هده دع لقا ك2 وأ 000
 ذكي

 اهساوق نسح باطءالاب لاس اذا اهنوفج رمخ» ىركس انتاخ مكو

 د 0 دلو

 ندو

 مدعو ناو قو قاري ارد ابإةبادح رد قدريف ىمهلا كس

 اضدا هلوق

 عاطملاب ابيف ناطيشلا 57 اهنع كن تولد لاضصولا ةعياطو

 انقلا ةرفاس ليللا ىجايد ا( اخف : ندا ليللا 8 عر

 ادد . اهلا يواقلا , نيف هلع :استعيفو زال ةطفلل ىو لاعب

 ايط ىلع تكف فعل 5 2 ىةوش تنادعديج ئهنلا ب كامف

 عاضرلا ن . مامكلا ةدنويف أمظي بتتقشلا يبه اهب ك2هبدو

 عانس ند مشو نظف ىو للتذل ةيف اما سوزلا؟ةوزكلا

 عاردلا ند صايرلا ذخ ناف تاليسم مياوسلا نمي 7 ٠



 ' | (مما. ةهق +. ةهدز

 9 5 هنا 0 هياغ هيقذ رمال هنجس دق رصنتسلا مكحلا ناك

 « ةروهشس ةريثك راعشا نجسلا و هلو دئجس
 نوبسنب دقو ةدج نع هيدا نع ىورد مساق نب ده نب دمحا -259-

 ىترهاتلا نيحرلا دبع نب مسانلا نب ديحا لصفلا وبا هنع ىور ةنايب ىلا

 )00 الذ نبا ساق ناكو نبلا دبع نب ريع ىبا عومش نم خيش

 نيل ل لييبا هيف زايتخالو هقفلاو ملعلا لها نس اذه دمحم نبا

 و11 ليدلقملا ى | درلا ىف باتك هلو ىعفاشلا هللا دبع ىبا

 ٍ قياثولا بداصب

 مساقلا وبا ىديدزلا نسحلا نب دمح# 7 ىبا نب دمحا -353-

 بجمغلا ديدش ن ,راكو هدبإ دعب ةيليبشا امو ىلو لصفلاو بدال لدا نم

 بغرب اباتك مزح نب ديعس نب دمتحا رمع ىبا ريزولا ل بتك

 0000 ا بيتكتإل نسال 22002222 هيلا هيف

 دب هتقادص نم أس هل اودع ىري نارحلا ىلع ايندلا دكف نمو (*)

 رمع وبا كوبا لوف لاق ىمع ندا ىنربخاف مزح نب دهم وبا لاق

 درزي ماو ةرهظ ىلع عقوو باتكلا

 دب ةتوادع نم ام هل اقيدص ىرد نارملا ىلع ايذدلا دكن نمو

 نورس وبا كيقو ركب وبا ردب نب هللا دبع نب ده نب دمحا -3ة4-

 رماع ىبا روصنملا مايا ف ناكو ةسايرو رعشو بدا تهب لها نم

 ابا هادكو مزح نب ديع# وبا ةركذ هدنع اريثا رساع ىبا نب ده

 امم ىديبزلا نسعلا نب ده نب ده ديلولا وبا هل ىندشنا لاقو ركب

 نب نورس نب دع نب ديعس نب رذنلا مكعلا ىبا ل هب بتك
 ةئيدو'هنيد ناك باتع ى مكعلا نب نمحرلا دبع نب رذثلا



 اهو 161. 50. :9 <

 ةذوصأ ل هيف ىبهذمو 1و وو د رس 1 ىذلا اذ أي

 نرك) نا طهفلا ةروس ى. اميلح نكحن مل !ذإ ثيار
 لضفلاو بدالت لها نس ناك ثراولا دبع نب دهم نب دمحاا : -358-

 ىبع# ىار هنا ىنربخاو ىردلعم ناك دمحأ ند ىنع ديحت وبا لاق

 ع دقو نيسدملا ل ىداهي ريبك 2 وهو ذياع نس كتل نبا

 هثوص نإعاب دش ةتعمست لاف ماقت ةالصلاو

 اقيم لاق ادبع هللا م ادبا اهبح ىنبلست 1 بر اب

 + كالا ديرد هدأ فتكشا ملف لاق

 روستجلا نباب فرغي. ريع وبا ديعس قب. ديحا :نم.دط نين دما
 نب ةياس نب نسحلا| ىلع ابا عمت ردككم هلل او مهمل ىلوذ قوما

 ردرج نب 00 ا كاسح ةكعا ةكودحت ءروغيدلا سابعلا نبا

 نب نسحعلا 11 نع دحاو ريغ ىنربكا:ى ربطلا نع هب هثددح :ىربطلا

 ليذملا ليذب فورعملا 2 راتلاب ان لاق ربلا دبع نب رمع ىبا نع بهوم

 للضفلا نب دمحا ركب مبا نع روسجلا نب دمح» نب دمحا رمع ودا

 نب دهتو ةرسم نب بهو نيبسلدنال/ نم عم.و ىربطلا نع ىرونيدلا

 تعا عجتو م.ةقبطو ميلد ىبا نباو .عبصا نب (مساقو) ىشرقلا ةيوعس

 اضن دنع كرذح مزح نب دمع“ وباو رجلا دبع نس ردع وبا مهنس :ءايضأ

 نام هناو ةئامعبرالا لبق هنم عويس عيش كلوا اذن: لاكي 7 راقلا باتكي

 عبرال سييخلا ةليل لوا اعبرالا مدي ف ةطر قب كتوم طالبوا لوكا

 ثاثو(*) ندر شع 0 ةدلوهو ةثامعبراو# ىدحاأ ةنحبل ةدعقتلا د كك نيد

 دي ةرذشع مدع 0008 وأ ختام



 ار (61. قو ؟.)

 دهن وبا هركذ مساقلا وبا ىحابرلا ةيفاع نب ده نب دمحا -3355-

 خ ةنم انعيشو اغم عمس لاقو ىرصللا ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع

 لجر (4) رارحلا نبأب فرعي ريع وبا ىليبشالا دهم نب دمحا -358

 ىفدصلا مزح نب ديعس نب دمحأ رمع ىبا نع ىور ثدحم 2

 0 ا قون ىرتشلا ربع وبا اهركذ ريزانلا ىف زميكلا تانك
 روهشم ىبطرق هيقف(4)ةريكح ىبا نب فلخ نب ده نب دمحا -359-

 « ةبطرقب ىلاقلا ىلع وبإ ىفوت اههفو ه1 ةئس ىفوت

 ىليبشالا سابعلا وبإ ىحي نب 0

 قافسجسلا رصن وبا هنع برخ ارثكم ناكو ابي ثدحو

 ام نب ديعم نب دمحا -540-

 رس لطم
 ركب وبا مهنم - ةدع نع ةريثك ازجا ديعس نب هللا دبع ظفاحإ

 ردنغب فورعملا نارذ نب رفعج نب دهعتو توما ىبا نب دهن نب دمحا

 قحعسإ وبا ظفاحلاو ىعلخلا نسحلا مبا ىضاقلا :هع ثدح ايهريغو

 مولا ىف تاس لاقو هيلع ىنثاو لايم هلا طيس نب دعب نب مهاربا

 *« طاط فلاب .عإو ةنس رفص سس ردع ث الإ

 لحر يىريدجيم لضاف ددقق ردع ودأ ىدعس نب دههجعم نب دمدحا -3541-

 ركب اباو ناوريقلاب ديز ىبا نب ديحم ابا ىقلف ةدهب ةيايعبرالا لب

 كتَحَو سلدنال لإ أ عجرو ايههريغو ق ارعلاب ىرعهيب الك هللا دبع نبا داب

 لسي ديز ىبا نب هللا دبع ديمح# ابإ تعيس ديياولا نب هللا دبع لاق

 ناوريقلا ال ةلوصو دنع ىكلالا ىدعس» نب دهن نب دمحا رمع ابا

 ركب ىببا ةدهد ىف ذادغب لخد رمع وبا ناكو قرشملا رايد نس

 (4) فلوملا هطرض اذك (9) ته

0 



 يحدد و ف ,انكصلا اماد نقع ا ا راك 20 لو م ناف

 1١

 | غد (561 59. نال »)

 سلاج م ترضخ له'اموي هل؟لاقف ىرهبال يلاض ند هللا دبع نب دهع
2 

0 

 ملف م مدمتاسل أ جحد 2ص ند مث نويترس م دج لد لاقف محلا لها

 بييارذ ذتر عد سلجم كوأ اذ لاف ملو ديو وبدأ هل 10 أاهيلا دعا.

 ,افكلاو ةعدولاو كتل كفا ' ند
 هنا كل 2 -

 رهدلاو سوجملا ن

 2-00 ب
 5 0 6 اذاف 005 لداج#و هدهلسم 6 لكي 0 ةدرف لوحاو

 0 0 مسد كيد | 8 اسايف ديلا ةئايكللا ا ناك ةقرؤ عا

 6 0 ةل 1 دنا ادأرو ةلهاد سلجم صخغ اذاف ةسولجب نوسلجيف

 جنا ها 2 رافكلا نس لئاق لاق ةنورظألا

 رف كو ىللذذ قديصت ل *ز قاف مهيب لوقي الو مهي ان انيلع

 | 000 0 نحال هه

 سلجمملا ككلذ كلب دعا .مل ككلذ تعيس املف روع وبا لاق كلذ ىكل

 عن . نولوقيؤ. سايقلاو رظنلا هلممح) امو لقعلا ع رطانس. تاو

 0 6 4 دجاوف هدلا 0 : دعم . مدكلال تا 5 سلجم مث 3 3 دق مث

 َاقذ هيلا دعا مآ محلا لها :سلاجم  تئطقف' اوس مهباححصا ةرهس

 وا لاق لعفلاو لوقلا ند أذهب نوملسللا ى ىيضرو,ددز 1 ند دوق وبأ

 لاقو ىللذ نم ترج“ اة ونا لوجدف مهتم 52 ذك اذه رمع

 ةر هظانلا نويلسملا 3 تفقيكو ةقوقحَو 00 ةمرح هو انذلا بهذ

 نيذلا ع ءديلا لها لدعفي نأ فج اك اذهو رافكلا ني دو نيلسلا نبي

 مج لد اهذأو مالسلا هيلع لوم تويو مال. الاب نادوشلاو نوملسم 0
 ل

 ةءامجلاو ةئسبلا لا حب لإ. ؛كلح كاك |! ىلعتنم ند ةعدد لع ناك

 ت05

 ع نك البق ناف مالسالا كل



 | اعملي هم ةذع)

 0 ال نا ىلع اورظاني نا اماو مهن لبقو مهنع فك اهلوبق زوجب

 ىقردخا نوعجار هيلا اذاو هلل اناف زوجد ال اذهف انوبنب الو انباتكب مهيلع

 ده نب نمحرلا دبع مساقلا وبا ىضالا مهتم ىخاهشا نس دحاو رهغ

 ديحا نب دمحا رفعج وبا ظنا .يدالكو هللا ديبع نب ده وبا دهازلاو

 ىبا نت .تهوت نبا نع مهريغو تزال 3 2 هن عمجأ لاق هنأ رجبلا ديع جا رمع
 2 0 لدا مالكلا لها نأ ر ا مدح 2 ربا 0 ف هقملا لها

 هيك ةقفتلاو نشا لها اعلا أهئاو علا تاقبظ ىف عيمجلا لمع نودعت "
- 

 ٠0 لكك ىف زمع وبا لاقو مههفلاو ميلاو ناقتال ى هنف نولضافتيو
 ن هم أ

 ماكس لّكف مدكلا لها 0 انيادما ٍمِدآِسْسَو نام لذع ءاءهدل ل اها هل ملعلا

 دل لبقت اكو ىرعدشا ع 8 اك و ف ءديلاو كرد لها ند 2
 - - أ ..._ ل - ه- اسأل

 ئي7
 | هدام
 اهل ةداه.أو هللا .تافص ف هلك داقتعالا 71 سيل رمع ونا لاق ايام

> 

 هرعحذ وا هلك كلذ ىر داحالا رابخإا ننس اح امد ةمالث ةيلع تفيتحا

 سنوي 3 ملعلا ناب باتكح ىن اضيا لاقو هيف رظاني الو هل ماسي

 0 لاق درقلا صفح ةرطاذ مود ىتفاشلا سد 221 دق نبا

 . ن:ككرشلا الخ ام بنذ# لكب دبعلا لجو زغ هللا ىفلي 2 ىسوم

 0 قيد ,ظذ اكح) ءرذ داكن اكو ادبا مالك 200 افي ا

 7 لغد هبلق ىفو الآ

 هللا دبع نب 0 دشناو ديدج د موب لك هنيد عديا



 6و  ارذي (561.60 .)

 ىفهلي 0 برقا فتدملا ناكو ىماظعإا ١ثعحر 8 دعب دعقا|

 ىنيدل اضرغ هخدد لعجأو مو عصرخجم لح لداجا

 نيقيلا ملعلاك ىارلا سيلو عرب :فارل :طساع اقوول ذلك

 نيييلا 4 0 11 5 ىلقرصت .س دل ى مو ةموسك أو انا أمو

 نوجو وأ 9 لكب ناد ماوق ن يشل ا

 نيبملإ قلفلا ةرخغك رغا ءافخ هب نيل قحعلا ناي

 وبدج تلهج 9 58 ا نرتقي يل مالم الإ

 0 نأ مجبر رجأ مأو 0 ادحأ رفكوب يلف

 نينظ باترس لح ىدهرخف (ةنح 0

 قرار و

 تمراز دقو ةئامعبر الا دعب .ندعس نب رمع وبا ىقبو ىديمحلا لاق

 رمع نب نمحرلا دبع دهم ىبا نس ةدرصملا  برنكلا ضعب .ى." ةعامس

 ىلع ,لدف . نساحالا نب دهم ىاطخد 09 ةيشااىرصلا لي احلا 7

 *« برغلاب ةنياكلا نتفلا مايا ةميدقلا ةلخرلا نلت دعب رضي لل اع

 ىلطسقلاب ىورعملا بتاكلا رمد وبا جارد نب ده نب دمحا -3432-
 رماع ىبا روصنملا مايا ى امن الا بابك نب اياكا نه جاردو

 نم نيروخحذملاو ارجشلا ل نيسدقملاو اه اعلا ةايج قا دودعم مهو اغلبلا

 لدت داسولاو ةذالبلا فر ةقيرط هلو ةهلع نع لدي ومحل نيثك ةروش و

 نب 5 رساع وبا روصخملاف كولما نم 0 8 كا ةتوقو ةعاسلا 9
- 

 1 طغلا لكشم



 هياريكوب دور" مبا ني ل لاا هيب

 عم سوا 06#+ ةاحز

 اهلوا ةديصقد ىوغللا نسحعلا نب دعاص العلا

 اداوه رعد ىنعألا فئندلا ن رع اهأهنف ىلا ردعدف اهل احا

 ع ةْحس نوقزرد ا ,مأع ىبا روصخملا مايا ف ارعشلل ناكو هيف

 روصنملا 00 هب  ىعسف اهناظم ف رعشلاب ةمدخلاب نولخ اكو مهبتارم

 ةرضحت اف اطعلا ناويد ف تبثي نا قعتسي ل قراس لحتنم هناو

 هربتاخاو 3+ ةنس لاش نم نولخ ثالثل سيمخلا موي ىثنع روصنملا

 زربف هيلع حرتقاو

 الآ اه ةرجع و ارهشد لزي 0 .ث ءارعشلا» ةلمج ىف هتبثاو قزرلا هيلع

 ةديصقلا لاق رساع ىبا روصنملا ىدي نيد سلجدملا ككلذ ىفو دعب
 اهلوا ىتلا ةروهشما

 ابلقنا ىنلا ظحلل لايعن نطتو ابتع.ىذلا رهدلا نم كاضر ىيسح

 بيذكتو هلجا نم رضعتسإا ىذلا ىنعملا اههف ررك ةنسدح ةليوط ىهو
 اهنمو اهب برق ىتلا ىوعدلا

 اهتضخ“ ها نظ نوم لوقلا تعدتساف هيادب :كضفعا نس لدا تسلو

 ابكر نارعشلا ءاول هددي ىفو , مبتمل ضعب ىف سيقلا ارما نا

 ايري اذا ىشعالا و ليق دقو ارهد :ديقو ىفعال رسا دق رعشلاو

 ابن دق 00 رم لايخ لل ادظف رخاز ىردبو ايظا فهكو

 ابقترس ربخغلا ١ ىلجت ! امهم اذن ءامف وأ ىنع فقكشلا ند .ناف

 ابيرلاو كشلا ولج لكحدمب راس ىده مجحن ةيكق ىف كامعنل دبع



 ار (861. 61 ع. قاع

 بطخ وا روثنلاب باطاخ تيش وا ابتك وا رعشلا عيدب الما تهش نا

 اهشعلاو راونالاو رهزلاو الاد اهرظنم ىشولا ىدهأإ نول ةضورك

 اببخلاو بدرقتلاو ركلاو دشنلاو اددتم رضخلا ىطعا ليخلا قياس وا

 نب ع ني خايشا نم ةعامج ل ءعف اذه ىف انبحد 8 ردكخاو

 مل ادحا نا ا ىتلا .ةنيصحلا .عالقلا نم اهريغ ىا قاي تفش ين

 قطر“ وباو جارد ىنب ده نب دمحا رمع وبا ىعدتسا هليق اهلا لص

 مرا (4!ىزيردلا باب فورمدهلا سير 1 نب فلكل دبع

 ىزيرحلا نبا اماف لامعال . . . . ىلاو ةرسعلا هل رتفلا بتك
 ل لا أ ل نم ا ا ل لاقف جارد نع: زي ىأ] اهأو دعو اعيس لاقف

 ا رسال 0 ةدوتلاو دد رجدلاو 20 6 0 ا

 3 ملو قد وعلا لظ 5 سلجم كلذ ىف 0 ىزدر ,ىلا ىبا

 قلع ىكلذ 0 جارد نبال ليقو ككلذ ىف ببدتكلا ليكا ىدح

 دقوا قف ع دوسي قلذ دعب اج م هيو 0 0 دقف كراينخا

 هفصو نسحاب لالا ةيفيكو لاتقلا ةدهاشمو 5 اهلوا نم ةازغلا

 لو ادنس ةلوقنم لزت ملو . اهب باجعالا عقو ءو تنددعتساو فصر عدباو

 اهترثك ىلع عصفلا لاذ ف ىزدرح ا نبا "2 نم عب أسو نال 0

 ىبحي نب رذنم نيتسادرلا ىذ ىر ةرعش ناك نسو رثا الو نيع

 اهلوا ةليوط ةديصق ةطسقرس بحاص

 ىبباو درج# ىف كلويذ ررجاو ىداحس ءالم بعسإ عيبرلل لق

 (1؛ دد ىنتعاو فلولا هطرنض اذحكح



 م وص مْ (161. 61. 689

 بكاس عسد ضيفد كيلا اددس ىعسدا كيارو نمو نبذكت ال

 ىبيامحو ىفبحا ىقس هلعجاو ايحلا قدغ ىنيحتت بيطب جزماو
 ىبيارتو ىعناوج لثمب ىنع اهبرت قئناعف ةبطرقل غججاو

 ىبناك كنا كند ربخ# ارهز ىبرلاو 0 كلت ىلع ر

 نغاح يجععي ملف اهرسفي نا هلاس زغل تايباب ابدالت ضعب هيلا هجوو

 اهيدي ةظقرلا: ربظ: قاعا بادكذؤا اهيف

 ليبسا اهترعت .لا! سولف قاعملا بزغلا- نع تنس اذا

 لوجي ركؤ ابش نم دعباو ىانا رهدلا اذه هيو .امو

 | ل زلكفلا لجا>ب نكالر ىردُي زكفلا لوطب اسبرو
 روكذملا ىبحي نب رذنم ىن .هلو

 رذدس م .راكس نع ىناسل اولسو اوهينت مادملا ىلع نيفكاع اي

 رذعتي ملو اهب .داجل اسرك دلك بح :قييسزتسا اولا ثكللم

 نكي مل هنآ تلق ول: زغشلا: كقدب الاع ناكر مزح نب ده سا لاق

 انل نكي مل ول ىرخا ةره لاقو دعبا مل جارد:نبا نم رعشا سلدنالاب

 ىبنتلاو بهبحو اش نع رخات ال جارد نب دمحا الك ارعشلا لوحسف. نو

 ب ةثامعب راو نب رشعلا نم ابيرق جارد نبا تام

 3 ىىب دآ نب دمح“ دمحأ 3545+ اقلا ابا ىنكي يلدجلا نصعلا
 دهاجم نبأ | نع ىرساسلا نع ىورب ءارقالا ىبذ مدقتام ىئرقم ىب ناجع

 ةفنند ةناجب ةدلبب ىنثوت ىرقملا 6 علا ةلعش نا مساق نا 3 ن2 ىورد

 د [خ.0

 ن:

 ادا و5 و م د .١ ٠ ئدفع# و يعلم و و ! -5ه4
 ىخ رات بنبندعع ةي> مع ودأ ماع برع 20 ام سس تكءامدح 544

 رجلا دبع نإ: دهن نإ دمدأ نع مرقعافر نب دمدع# نع نكررد راو قسم



 رب

 |8أ ). 68 .61 ٠

 ,اتلا بانك ده نب متاح هنع ىورد سلدنال اهقف ىف ه*#:راق

 # روض ؟نذهما ددسلاب رركذملا

 ةةوطرطب ىفوت ثدح»ىوطرق هيقن ىورعم نب دهن نب دمحا -ت45-

0 
 ّت

 دعا سال كلن

 ةقنس ىذون جلف نيكو قوس نب ميهاربا نإ داي ند دويحأ -546-

20 

 ىرقملا (دهغ ند تح نب نحل نبأ هللا دبع نب ده نب ديحأ 5

 انكانا ناكو ةدمب ض1 ينوستم (قيذحلا لدا رمع وبا كئمطلا

 ده ركب ابا عيسف لحر .اروهشم ةياورلا :ى ةقثو ارح د٠ تا

 ى 0

٠ , ١ 2 : ١ 5 ٠ 4 75 ١ 
 ةفوت ع دي ركب اياو ىنوبلغ ن: مه دع معنملا لبش بيطلا 0

 ا 1
 دويدحأ ن: ديم سيلدن الاب 00 م غو قوفذإلا كا 5 0 8

 1 5 . . 0 0 هه .
 اميتقبطو هللا 0 دمحا رفعج داو ىضأ 0 1 26 2 ل

 اا دع ةيدحعل | 3 فل عقوق هئأ رك ةدامعبراو ىبارشعلا دعب كراك
|-8 

 ا ا نرد ع كد! دنع قدرا 0 دع ةداوس ةنس نوذنامثو عسن هلو

 د امهروغو ربلا لبح ن: 5

 نباب نوردملا ركب وبا ىولبلا ىسيم نب دمع* نب دمحأ -348- |

 5 م ىبا نع سل ةياالاب ا ل لرووم أر 0 0 (!)ىثاريلا

 ل نمحرلا 2 ريسالا ىلوم يل ١ دا“ نب ١

 ر ازجلا ى عةرهأ اغلا نمحر ل 5 مس اق 5 ديا لضفلا ىبا نو ده

 (1) انهبس فلوملا هطمض اذك ىثاّرهلا



 1 ' |[ (م61 63 62

 نإ هلع كح . ىالدلا

 .ثدعم ىبطرق هيقف.رمع وبا اذبحلا_نب رح نب دج نب بمحأ --549-
 نكمسلا َن' لع قنا نت 8 ن: كيم ىذا نت يفر رون م 12

 مخ تيغس نب نسحلا وبا هنع ىور ىراخبلا بابك .ىردرفلا نع . 4 ٠ 6 412 كح 05 م

1 26 ,6 6 1247 0 7 
 قو ةليس اهدعب ناود ةخس وعلا ن 1 داومو مثالا“ ةكس قوت ىخايشا

١ 

 عام ناحو ةينادب دهاجم نبا 0 0 دنقملا الفت جلد نامت 0/1

 2 ا اسغلا نع ىبا ةارقب ىراخبلا يبايكل ةدلع تنيك نبا

 0 ةددعملا سس ةلتعا 05 ىوددملا سايعلا ودأ داي نب دمحأ -550-

 اهودعحتت وأ ةثامعبر ١و نيثالثلا دود 2 سلدنالا ا خذو ناو يقلا دالب

 أيامك ريسفتلا ى. "فلا اينايا اينققلا ندالو تاارقلاب ايلاع ناكو

 نارقلا تااظ ى ةرعش نو انسح

 اهظفح الو انبظحل نرهاظال ىظل ىف ىمظع مث ئرفطو ىرهظ(#)

 اهظفو بولقلا ظلاذ ىدل رفظ ةريهظ سمشك وا ظاوش ىظفل

 مساقلا ابإ ىنكي ىطانرغلا ىنادمهلا لبليس نيادهم نب ديحا -881-

 لاقو ىضرفلا نبا ةركذ ريغو 0 نب هللا دبع نب ديحم نم عمس

 3 14 ةمئيس وحلت ئ ذمت الضاف اعدش ناكو دنع ينسف

 رعءاش رفعج وبا رابالا نباب فورعملا ف الوخأ| ده نا: دما -333-

 ةدهصق !نم مزح نب دهس وبا هل دشنا ىشلا ريدك ةيليبشا ءارعش نم



| 6 561.69 ( 

 ل ةيراج ىف ةيزعب باوببد نب ليسا دهلولا ىبا سهيرلا كَ

 ؛ هل دلو دولومب هينهيو ةدفع

 ايكوك كضاير 0 عاطا مودلأو ةكدأ كضاير رك سالب

 0 ةيامعبراو نيثالتلا دودح فا 10 ناك لاك ىديدحعلا هركحذ

 عيلخ رعاش نجلا سناب نورعملا ىف ايجلإ لاوويم 5 دمدأ -983-

 ةروخش نم دجا مل ىناه نب نسحلا| ىرج“ ريكا لفقصو ف. ىرجع#

 ماهصلا مامد ىضقناو ىمضم دق مادملا ساك مادس أي ىجزما

 مادملا نودو ايصلا 'نيد ريغ ندب نددت نأ ديعلا ىأو

 مامخلاو راسمغلا نع نكد كي دوعن هدم اذبح

 نإ 8 كيلا دبع .»: دمحأ لوم 0 ن: دمحا نا دهم نب دودأ -554يعن

 غيلب رعشلا بلم بناكلا صفح وبا ديهش نب دمح“» نب رمع نبا
 ملقلاو فيسلا ىف ةلاسر هلو ةسأيرو بدا ثيب لدا نس ةب انكلا

 لاق سلوق الاب فكلذ . ىف :لوقلاب قس نم لوا ضو اهينمب 0

 نب دج ىبال ارياز ةيايغبراو نيبرال دعب ةيرملاب هتيار دقو ىديمجلا
 ةرعش. نو ةرم ريغ مر

 ىدنلا رض+لا ةراون نع هيسامك اساغم راهبلا قش دقف لسأت

 دجردز نم ةطورخدم عرذا ىلع ةصف لسانا ىف ربت نهادس

 هلو

 ريب دقو ريرعلا ىدروزال ىف ىدب امل

 رشب اذه ام تلقو لامجلا طوف نم فونت
20 



 |ةرغ (761. 69 7. 65 )

 رمقلا ىلع امسلا بوت نركفت ال ىنباجاف

 «ب م”عز2 ةخس ىفوت هيقف ىبطرق روسملا نب ده نب دمخا(*)-355-

 هل مالكلا ملع 1 دعم سابعلا وبا ىماذجلا دمح# نب دمحأ -556-

 نس ةدشناو ميحرلا دبع نب هللا دبع وبا اهضعب هيلع ارق لياسم هيف

 #2 ىقنزلا نباب نرعيو هنتعجشم نع ةاور 5 عيمج ةزاجاو ةرعش

 ديعس نب نيثع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دهم نب دمحا -387-

 ةدلوم رووهشم دوج* ىرقم 2 داصملا نيابي فرع ناالوخلا هللا دبع نبا

 يي 6.8 ةخس ىثوتو م8 ةخس ىف

 رواشس هيف مساقلا "ابا ىنكي ىميتلا روع نب دهن نب دمحأ -388-

 5 ةردغو ةزكس نب 0 3 ىضاقلا نع ىورد

 ىيطرَقا مساقلا وبا دلخم نب ىقب نب ديحا نب ده نب ديحا -359-
 ىف 0000 فلديدخو ةلذجو هتف تيب لها نس روهشسم ثدحم هيقف

 نعو ههبأ نع ىوري ها[ ماع ةجاح ىذ -.- قى ىفوتو م61 ةنس نبعش

 هنع ىورد مهرهغو عالطلا ىلوس جرف نب دمح#لو ىرذعلا سابعلا ىبا

 « ةريغو ةمعنلا نب نسحلا وبا

 دهاز هيقف سابعلا وبإ فيرعلا نب ىسوم نب ده نب دمحا -360-

 رفعج وبا كهازلا ىبا مح نبا ةيحححاص ققع# فراع دهزلا ىف ماسا

 طوطخ ةعبس بكب ناك هنا ةيدلب مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىل لاق
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 |[ (ث61 65. 65 «)

 اخو يك دهزلا ةقيرط 1 ةرعشو حرا ةئس ىنثون أضعب أبهضحب هب "1

 هدم كت ددشبا]

 احاب دق ىوشلا ميلاب مهلكو ىنمب ىنملا اولان دقو باكرلا اودش

 احاّبسإ .دفولا وللذ ناط ايد ابيط اهكباور ىدنت مهيياك تحاور

 احاورا نحن انرزو انوسح 7 ز رضم نم راتخمملا كَ نيلصاو اي

 اجار :نمك رالع ىلع ماقا نم رسو رذقنعو وش لع اننكا انآ

 ا ا نرسكا وب 0 نلا تينع نب دي ب ميسا

 « هزنو ةذس ناضسر ىف ىثوث ايرثلاب ًالعتنم ايحدملا ليمج افراع

 ظفاح يقف مساقلا وبا ىميمتلا درو نب رمع نب ده نب دمحا -369-

 رهظ اريبج اياتك ىراخغجبلا باتك حرش فا افلا .كدحم رويعل

 ةفرعمو العو اهقف هناسز دح ناو هيف هلع

 ىناسغلا ىلع ىبا نع ىورد ه2: ماع 2 ف ا . ةرخالا ىدامج

 ىل لاق ىخايشا 0 ةعامج ةهذع كحول أ ههرمغو ةركس ن: ىلع 0 و

 ل

00 

 3 دقتنما 5 ا 5 مدد وع دقتعإا ن ىف ةرمهلا نقب 57

 لضاف ةهيقذ رقعج و هدأ ىمخلل | ريدر ءلا دبع نب دي“ سس دمع 25052 ١

 ا بحجر ىف ةدلوسو ةيلاع حب ع نأ هكا ىقون 0 فرد يي

 ميحرلا ديع نب لي .ةنع ىورد ةلضفي و همظعد ىف ا ١ آل

 ل ةرجغو

 يع روجذم تكفدلا عجم ددقق هللا دبع ودإ | ىنالوخلا كا نب دويحأ -501-

 2 0.“ ةيس 3 اجا 3 اجالاب 2 نب هللا دبع وبدأ هّنع ىوزد طفاخا

 مساقلا وبا روظنم نب ىسيع نب دمحا نب دمحم نب دمحا -368-



 معو ١

 2 (161. ذك ؟.)

 : ,٠ 2+ هزي 5 5 ١ 5 نقال َ 2 .٠ || 5 كم

 ةربا ىورد 6| دملس 00 رويشم كثددع“ هيكو ةيليبشا قىدضاق كوي ذل

 6 / . أ 1 ره 52 . 3 5 ١ . ٠
 نسحلا ودا د2 ىورد ىورهلا لايدك ن: ديدحا ن: دبع 318 6 نم

 دي هلا
 (ر وهشم ثددع#) رواشم يم رفعج وبا قت لا

 0 0 ودآو لادا َ ىلع وبا هذ ارقد عم ناتع 22
 يانا ا نخب

 ىثونو ممم ةكس 0 دبا شدو ىف ترادع نإ دهم هينا 1 بناتع

 ل

 ضاق لالغاب ئورعلا ىفقثلا هللا ةدايز نب ده نب ديحا -367-

 0 لضغفو ةسايرو ةلالج توب لها نم ثدح» هبقفن قرشدلا ةأضق

 9 ١ : : 1 6-2 ة
 هيسر وب تثلاحو ةاردعو ىفدصلا لع ىبا طواد! ىلع كي ءابرغلا قلع

 03 3 ال ماع دلومو 0ع 1 20 ن5 3 2 ,ىلل افهك ناكو
- - 

 ا

 : 2. 7 8 0-0-1 *ل | ا 1 تت لا

 - 0 1-5 تدع هوت 8 ل لوح علا دوي 226 دهدأ 5308

 353 ىفدملا ىلع

 ١ دود -569-

 هك 07|” ةدكس ىقوت ملعو هو

 نباب وفرع ىسنلبلا مث ىراصنالا هللا دبع نإ دهن نب ديحأ -350-

 ناو رشع دحا ىبا ناو 5 درو ىبا نع 57 ثادحو ةقلام نكس مهنهلا

 8 مه ربغؤو هللا دبع 1 5
 ١ 5 - ل ' دوز -

 نم ركب وبا .موزخملا نيفس نب رفعج نب ده نب دمحا -511-

 ةشايزو ةلالج ثيب لها نم بيدا 00 عت 0 رقش 0 لها

 تكيعفدف نيح نيد تحاسملاو ا ىبا 7 ىنلا تالا +



 |ا/ (561. ن5 ةف ع

 حت ملف أهنم لفغا م قيوم رك ف غلا ندرشعو ةعدر 1 فتدجوف اهنايثا

 هب 2
 ,ىوصلا هدي .ةقئاسأو ةبطر 5 ل 2 ةهئأ ذمع أخر اعحصا ن د فرج دخاأو

- - 
 201 قبح ع 1 رع هللإ ل عطقنيو لا ٍعِدِبج نم 9 له 5

 سابعلا نإ 000 لو ناكو كا ا نيك اسما و ارقفلل كك

 اعلا وبا ناك ءع. ةنس ىن (*ر طرقلا اغلا ناك اهق:...'ىشلقالا

 ةليك . رحب وبدأ هجوو ماعط 0 اهمدقت معال هقكن ارخيد نيناس دعا" 33

 221 ماعط 1 5 ل نخب ل ل هدي ذعذا 5 دلعي

 رويناند ةعبر الا 6 واسد جو 4 ركب وبدأ 0 يعقلا ىلع رج ا 3

 هك نيعرأ نيابعلا 3 ل ىتلا اراثيد نوتسلا تراصو

 افعضلا ىلع راغرد غلا نم ريثخا ناكو ادد مدحااب ركل |١

 0-3 سابعلا 00 مد تاذ لاقف نيكاسلاو

 لاقف ضرال سس ادن دحاو هده" فكم ف ىطعا ذل لَ لاعمفلا لغش

 ناك ةريخ مسالك أذ تلا هيداخي 8 ناك مدزو 5 ساب ىلا وبدأ هل

 شاع -- ُُ رهسقلا ا ر ةذه دقلا كوت كفكتو 0 هدركب
 ا 6

 5 . كج ١ 6 1 1 ثا م ٠ ا : 2 يس *”.| 2
 (رخد كل 0-2 و ليصفلا 0ع 8 9 مدا نبا 0 مك دينحلا

 رثكاو لا 0 نايتس اوشاع دقو نع فص وأ واو نم دكا مهبل انام

 اي هللاو ةقرولا كلت نم رثكا ةبتنم مه زر ايغأ“ وظل مهل دجون ملف

 2 0 لوعتو رثكا اطخغلاو نوبيصيو ىطخد ارثب 1 ةلا 8 ام
 مو 5-2

 تبِهْس ىل هللاو مغلي هللا رفغتسا“ اناو هم ىنريعت هلعقف ىف تيطقشلا فك

 00 5 ايغ م دهان املك نا ريزو اي

 ةءاميسوخكو نيناشتلا ةردح فا قفوت

 3 هلضفو ىو رخيب هل كه. ام موقلا هقدر ط ىلع ناوخالا ضعب دع ةنوكتم

 35-دذ
4 
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 سابعلا ابا ينك جالملاب فرع جرفم نب دهن نب دمحأ -372-

 لَ ملو ةيسرمب ىنيرخاتملا خايشالا ف أثددح ديق ىوحذ ىرقس

 0 1 ركسا ىلا اهب فرت نا لا ةيبرعلاو اهعماجب نارقلا ىرقو

 نع ىورإ ةقرول لها نس هغغأاز نب دمحا نب دهن نب دمحا -575-

 « ةركس نب ىلع ىبا ظفاحملا

 ةيجدعلا ابلاب قدابزلا طابسا | نم سجس ب مساربا سس دج 5142

 نب هدح لو داي ول زأآو 0 ايا .ينخب ىسلدنا كو ةدحاوب

 نمحرلا دبع 2 جاد 2 ا دعاك كراك حالكلا نا و ن: رجعاتح

 3 ىرصلا ديعس ودإ امهركذ

 ند اقسلا ىنيباب نرعب سابعلا ودأ دمدأ ل ميهاربا 2 دمح)“ -375-

 نغ ىمخغللا نميلس نب ىسوم نع ىور دوج# ىرقس ةيقف ةيرملا لقا

 دهاجم نب لضف ىبا نع شايع نب ىلع نع عيبرلا ىبا نب دمحا

 ي« هيلع ارذ ده
 ا ا 04
 الإ ىنع مساقلا وبدأ ىضاقلا هخع نربخا

0 

 نب د نب مهاربا نب 20101 نإ ده ىنب ا نب دمدأ -576-

 بأ
9 
 ماع اهب ىفوت كثردعم هيقو 2 ىضاق ىريسدت مساق )| وبا ىلهل

 نسحلا ىباو ىرذعلا س ابعلا ىباو ىجابلا دهلولا ىبا نع ىورب ةانع

 « عبسلا تاارقلا هيلع رف رددس نب ىاخ(*) مساقلا سس أو ز وغم نب رهاط

 ده عمس ىريزجلا ىصاقلا ريعوبا ميلذ نب ليعيسا نب دمحا .-337-

 يي ع٠ لبق قوت ىديمحلا هنس عمس ةرهغو صالخلا نب دمحا ىبا

 قرثملا لل لحر روئفس ههقف' ىشوطرطلا نميا نب دمحا -378-

 5 ىضرفلا نب دهلولا



 05 (مه1. ةة جز
4 

 مخ رب دهن وبا ةركذ بيبح ىلوغأ ريغ ابا زلفا نب دمحا -379-
 3 اكيعاإ دنع ةدابشللا ث الوبقس ارعاش ابيدا اة ناكو هكيار اق 4

 ةرعش نم ىدقناو

 اب ردقس ناك ذإ هد كيقش انهنك هد رايدلا دعب قلع كفك نم 5

 ابهذ دق ىنيبلا ليِقو ىبلف نيبلاب اهدمداف لاح ا 2 أ

 ابرا مكبح نس نذا تيضق الف مكدعب 0 ف 1 3ك ناك

 ىوجتلا بيدالل نوريخ نب هللا دبع نب فسوب رمع وب| هنت ىور

 نمحرلا دبع ىبا دلاو تح ءدأ رهاط نس قحسأ نم دمحأ -581-

 اهيلع بلغو ةيسرمب سار دق ناك ةسايرو بداو ةلالج تيب لها نس

 « معه ةنس ىفوت هدلو لبق

 نسحلا و هدأ ىضاقلا ىدز 0-0 نب (دمدأ ةىاتر ١ ىب) دمدأ -589-

 ىورد هقفلأب فراع 2 ردك 2 قايم هدقق ىطانرغ ريصقلا ىباب لزردد

 نب ده ركب ىدباو  امضلا كع ىباو 5 نب ىسيع عبصالى با نع

 22 ىناو جرت نب ديف للا ىباو ملكنلا ىلقصلا قاس

 ىبباو ةفيلخ نب نميلس نب دمحم هللا دبع ىباو نيدمح نب ىلع نبا

 اهتارقو ىدب ط#4 هتسرهف تدهق باتع نب ده نب نمحرلا دبع ده

 9 انيلع أبمدق رفعج ىبا 2000 هيقفلا هخدأ ىلع ةيسرود

 ظفاح بتسدإ ديت رفعج ودا ئدزالا دمحأ سس مح نب دمحا '.-385-

 از نع ىورد اهب ثدحو هالإ ةئس ىف ةيسرم انيلع مدق قوس كروم

 شدنابلا نب فلخ نب دمحا نب ىلع نسعلا ىباو ىرد نب نسعلا



 لذ يما. هك +. هقدر

 ىقب نب دمحا مساقلا ىباو ةمطع نب قحلا دبع ده ىباو دمحا هنباو
 ىباو ىبرعلا نب ركب ىبا 0 انوع نب. سدي نسحلا و

 مهاربا قع-ا ىباو بهوس نب ىلع نسعلا ىباو درو نب دمحا مساقلا

 باتك رثكا) هيلع تارق لاقل ىتا' نب هللا دبع ىباو لفاق نبا

 « ةثامسمخو نينامثلا لبق ىفوت ابقفت ىحدف ةياور اطوملا

 نسحم رعاش بيدا سابعلا وبا ىئابرقلا دمحا نب دمحا -384-

 لا قلاع مهحر نب ديم“ للا: هيأ نيتك 0 بايستسما)

 ةرات ىل الا ىو ةرد ىلحلا ى. ةرازولا هنم لاتخت ايرس اد(*)

 ةراشو ءاهب اهصخش ىلع كنس تلمح ةطح نادزن كب

 "0 انس ةيندنلا نادر لالخ“ َنالجتللا ديخ ترهظ

 ةرادس فتكيلع العاج لزب مل رصعب ديحولا ركب ابا اب

 ةرايزلا كاوذ. لل ىلاون نا ىضقن لياضفلاو لضفلاب ترز

 مدحر نبا هعجارف

 ةراز ادشب علل دك ؛ذم 5 اف ديشي ادغ ايك ز اي

 ةرارغ ءاكزلا ةحار  تدحهش ابضع دجحملا ةحارب ل

 هراهزا ىلعلا دي ىل ترصه ءافو ضور كدم لغفلا رماس

 ٠ ةرامثو اننيب دولا عبرم تورف افصلا ةميد تمهو

 ةراف اي ةديج ىلح اي سابعلا ابا نامزلا 2

 ةراشالا ينعم تناف اوراشاو اسوي لضفلا ىبتف نس ليق اذاف

 هللا دبع وبا ليقو رمغ ابا ىنكبي دلخم ىب ىقب نب دمحا -385-

 ىف م[6 ةنس اهب تام ىراع ثدحم هيقف سلدنالاب ةعامجلا ىضاق
 »+ رصانلا ىنمحرلا دبع نيني مايا



 ا (741. 65. 057)

 (رهع وبا) ىبيجتلا رشد نب ليطيبا ند دهن نب رشب نب دمحأ -586-

 م 00 ةئس سلدنالاب تام ثدحم سبنالا نباب فرعي ىبطرق
 بناكلا ديحم نب ديحا دج ريزولا صفح وبا درب نب دمحا 2383-

 اسيدر رعشلاو ةغالبلاو بدالا نم رفاو ١ ناك ةركحذ مدقتا دقو

 نب دمحم وبآ هلاق عإ6 ةنس تاس اهدعبو ةدرماعلا ةلودلا 5 2017

0 + 

 وبا ى رمتخشلا ىبصعلا ليمن نب :نورات سس أقي نب دمحا+ -588-

 « ةريغو ىفدصلا ىلع ىبا نع ىورد ثدح*» هيقف رفعج

 دهم وبا ةركذ بيدا رعاش ىسلدنا 0 ديلت نب ديحا -389-

 ةرعش نو رك نبا

 الذلا لمتعي ال رحلاو الق ناو لذلاجب :ضرا ملل

 الوجاق.ةزغلا لل راض لماحت ىل' ناكيلخ براي

 الح هرا مل هلصوو هباب ىلع ىهاملا تسرح
00 

 م« هم ةذس ىبثوت هيقف رفعج وبأآ تباث نب دمحا(*) -590-

 نما بسك .ةيرماعلا ةلودلا ىف بيد' رغاش روهج نب دمحا 23817

 دمحم نب مهاربا قعسإ ىبا بيطخلا كالا لل اتايبا ةرعش

 ىدو اهر ىذا زعلا ةيده عس ىفرشلا

 دات اهنم عضولا تدرا ىتم ددع تايد نم ىلبح ارذع

 دلجلا  ىقيق "لذ ىلع ىو اهدلجأ اهدالوا نع قش

 دمكلا ليلغ ىفشي هب لح اهنطب نس جرخ# هل مد

 دلولاو ايلاتف الح ما اهلثم ابلبق .انيار نا 1



 أ” (مها 95 )

 دجو ول ركاش نم دليل رزجةساف اددع اهخم تاير |

 دهحتد ال مع نم هتولوا اهل ؟يلق ان ايندلا, ل 22

 مذ الو 2 :رعلا لعا نس ىبطرت روع ودا را نب دمدحإ -3599-

 بدالاب هفذح عم ن اكو مزح نب دمت ونا لاق امدقن: اذاتسا ناح

 ىف ايح ناك 5و ةروسا نم كلذ ريغ فى ذافغلا ديدش ةوب رعلا ف ةقردعتو

 (هرذياغ نب ولم نب ىلع نع ةياءر :) تيار دقو لاق ةيرساعلا ةلودلا
- 

 1 9! ءفدجاوب ةمجحدملا ابلاو ةاعهملا اعلابرا ل 34 نع: هيحا :توووعح
 1 ةدرسأعلا ةاودلا مايا 1 ناك :لالجلا ا ملعلا ل

 (ةن)ل در ىبا نباد فورعلا ريع وبا ىضاقلا 0 نيالا 2094+

 «: ىر' هلا دواد وبا ةنع ىورد رووشسم ثدتح* هيقف

 لا لقتنا ىرصم ةديوءمل' ءاخلان ىرفاعيلا مزاد نب دمحا -395- ١

 لإ دمح“ نعأ كمي اي كاك سلدن الك

 :نقابصو ميلس ند ناوش تو ءاطعو رع نب

 هريعم .ىيكعيتملا
 ها ىلا 207

 هللا دبع 072 رخيد 0 هللإ دبعو
١ 

 :  0 3 4د 1 0س 07 را

 ديع ةحت ةفدز ىرذاعملا ليف و ىر ل ا ليدا 0 ا ةورسح ةتوتلا ىلوم

  || 3 : . 7 00لل 30

 ردع نا لاهدكةسو ةس ءوخأ | 8 نيام ند اهيورد جيو هسحر ةعبول نع: هللا

 - |  -_ "2يفرم د موك نبا شام . 0/1 لا سووا نا لاق 3 .ادعلا ىداونا ركضصو ذو“ ا دمك نإ ء.جحخو> :مدقادلا

 سس ىنغلا دبع لاي ظذلحا ددمعس

 لل اح] ةريغي ىرضلا قاززلا اقب نب ىلع نسحلا وبإ ةنع ربخا اههف

 هللا 3
 وبدأ اب - ا »“َ ا 2 0 372 -

 نسحلا وبا 59 ةعزغإب تنال لها فو .:يدرصألا ا روكذس مزاخ
 أل 3

 ظفاحلا وف 3 انزال اع دوف ”ةيستف ىلا ف اةيدح ىذطقرادلا

 (4) ااا سبب هطبض



 ءراقكلا

 | نت دللا هيج 26 دايك مذ 0 ف ودا 5

1 )61. 65. 6 

 ل حج ودإ م 2 ان لاق نامت ن:

 نب ده ان. لاق دهم ىنب ىلع ابا مساربا (*) نب ريع ابا ىلع نب ديحا
 دوطسم اذ لاق 0 ناو ضر نيع : 0 لاق ىسفالتلا ا

 مناخ نب دمحا ان 3 رمع نبا ليدارش نابع نع < سا سيلدن الا

 ليس لاق وريع نب هللا دبع نع ىل ىلبجلا 0 دبع“ نا: نع ااك

 ةقرف ناو اعابت هيمقد لايق نضمر ءاضق دعق نع ملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 باتك قلوس ىاجرجلا ىدع ىب هللا دبع دمحا وبا ركذو ةازجا

 لاق ايغيدم هخظإ لاقف مزاخ ىب دمحدا ثددعحلا لاجر.ى لباكلا

 ا م ايداع ع 0 ثدي لوبرعلاب نيل ىرصس ىركا
 ام هنم ابجعتس اذه ىدع نبا مالك ردذ دقو طافعلا ضعب لاق

 الوه نع ىوري ار امل هلعلو ىنيدس هناي نظلا لل. عفوا نيا لد )ا

 دبعو سنوم نبا هفرع دقو. نط ءانك : سنلو للنكت دبط نيرا

 *« لاق امك وا اةهرؤغو ىنغلا

 نمع وبإ هتينك(1)ب ابجلا نباب. .فرغي ديزي نب:دلخ نب ديحأ 239+

 ثيدحلل ةيوارو انقتم اظفاح ناك ةبطرق نكس لصالا تانج

 بحاص ىريدلا عيهازبا نم قدح سا مههنس ةءامج عمسف لحرو ار: تبع

 مساقلا كيبع ىبأ كيج ابم زيرعلا دبع سس .ىلعو مامه نع: 3 دبع

 نب لوعم نب ما ساداج أنضو نإ نامه سلدنالا لها نس و مذ الس نبا

 مالسلا دبع ند دهو داعم 0 ىقبو 8-2 :ازقلا
 ىلؤئسود ن: 0 نأ ى

 7 هنأ 0 دبع نب ردع ودا لاقو مهرهغو دع نإ مساقو ىنشخلا

 )4( 2ك



 ب 07 يع 0
. / 7 

 ا 4

56 .50 .1761) 0 1 
 0 ّك

 : فازرلا دم تيفو سس هتافايش ىرزتصلا دوت دوبع نس

 اردد نسلدنالاب ثدحو قازرلا دبع نع ىفاذححلا نع هئف ا

 مزح سس ده وبا لاق ةريغو سنا م, فقكلم كثسددح كدستق 41 فلئاَو

 كيو هخدإ ميم ةعامج هنع ىورو 1 2 ةبطرقب تام م 1 ةدلوس

 ميلد ,ىبا نب د دي سا دو ىئجابلا ىلع ند دوغ ن: هللا دبع دهحت وداد

 لاق رمع نب 0 رم 600 نب هاي رشات مق ”ردغو ليئتشس نب دلخو

 0000001 ]1 لاق لاق: تدر نمإ انا, لاق"نيكلسم نب“ ثرتعلا انا

 بمعحت الف ىذلا نع لتس نيلشلا ماسا ماسو 1 هللا ىلص هللا كليم

 2 اوما نس ىحعلا ةينان 0
6 00 - 

 ود نس لا نت فدح ثيدحلا ةاور رس 3 لج 0 نب دمحأ ك0

 هلل ند نيحرلا دبع هنع ئور افنا هرخذ مدقتملا دلح نيدديحا 3 2

 ناو نانلا كلش نم اديخلال تلق لاق دلك زينا ديخا نع قانكلا

 ل بمهو نبا لاق كلت 2

 (1' نس اجنلا نخب 3 اج نوشيع نت فقلخ نس دمدأ -59-

 ىسحلا ذابلا ن

 9 ارقن كاس 1 5

 3 اذ 1
 1 ب م نرد وردا 9< رقم ةيذك" 9

 .نهشو :ةاذحلا نب ١ ' مشتت هلعالا ذنلذ“ رضخالا
7 0 35 

 يآ 05 .٠ . 010 . ا 5

 ىنب ةبجحت نسجل وبا وي :: ىنردخاأ وخعالا هلع ارقي وه ناكو نأ

 نب دمدأ نسابعلا ودا حوش ناك لاق ةييجعحت نب كفلد نب 5

 و 3 ١ (وئعالا) ماعال ذيملت .ىحونتلا :رصدالا
 ع 2 7 ا

 031 , 2 6 ١ ّك 0 5 01 هيلا 20-7 3 ١ 3 ١

 ارذ م 0 ناك الف نارقلا هيلع ارقي راض نأ 2 مباح أ ودأ ن و



5 : 1 0 1261. 56 .( 

 اس اوركفتي مل وا نيتم ىديك نا مهل كسار اكفنا رد]و تزعل هيلع

 ارقي م مهل 2 و هلوق ىلع فقد نأ ةرس | ِ ةدرف ةهنج نم مهيحاصب

 دل لاقف ةدج نس مهيحاصب ام ىدنابدو اوركفتب م وأ هلوذ ىلع ققيو

 نع 3 ملع لك ذيخوي 1 كلذ ع رظن نيد رضخالا نإ نسحعلا وبا

 ديحع# ئلع ارذ نق نوع نب سابعلا وبا ناح لاف اضدا ذو هلدا

 قيفد 343 ةديدو ل 101 0 ل محد وعده أتمبق هز اجاو دأ

 هةر
 احح ن: مكحا ىبأ 0 1 ماما ىطسفر 0 | ىفأ . ىبا ع تفقو ذا

 بلاطلا يلع :ةدرو هناقت او رداع ىبا توص عمسف هيلع ارقي بلاطو

 ع

 1 5 هيلع راشاف ردشب 3 وهو هدد ف ةفقلاو 0 فكفقوو لهذف

5 

 ئدب 5 هل لاقو لخدف هيلع اقافشا دجحتساا تاكدورل /ءافقاو ناكو لهدي

 لق ىنبج عا ىديس ام لاقخ ةلومكا ذهبت كسفن تريعتا للا

 احول رتشاف اسزاع تنك ىنااذل لاقف.دب الو كيلع ارقا نا ديرا' افأو

 ل وركب قطنلاو تاردهلا عضأومو ققاوملا ملعتتو د ىبصت» ةأودو

 ىررتشاف هل لاق ايم هيلع ةارقلا ىف ةكيدع# بيسي كدب 5 نا مآ أرقتو

 ما ل 9 : كل
 ان عجزت ةراجال لعد دقن هيأر 1 ةراد فى قف نس نا

 1 2 3 : أ 5 3 0 2
 عل 5 هيلع و9 أردو هد كرر | امد ل كك | لاعب ديل ١ 03 42 4 اق 2 |

 كلذ هخابق هيحكحود رجم 2 َْك اك 0 عفوي ل ١ مدو بسيضطغت 5 دعت 8

 | ةدرتو ه:ةفلا هزاجا دق نم ىلا دمغت :تلعف.قذلا اذه.اس هل لوقو 06
 0 0 4 / مي 0 : ١

 كَ 5-2 ةعتم ووقت لاف 0 بتكراذق دب 0 لعفلا ادد نمت جوللا

 اذإ معن لاقف انقو ىل نيعت .ناو ككيلع ارقا نا ديرا هل لاقو ر

 سافلا عمدجاف ايرتح 0. 7 هيلع ارقث لاق ىنذاف ناذالا نال لكروت

 وقيس :برح هيلع ! ارد " لاغا 7 ناك امل رخاآ أسود مث اورثكو
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 1 ىذ<# فقو ىنوشخاو مهوكخدن الف هلوق لل غلب اهلف اهفسلا
 ىالخال ادعبالو فقولا ى ادوس ةتبشم ىه لاقو ريثلا رساتساف

1 

 اديغت كلذ لعف !ينا هنا لوقد نس سانلا نمف ءادالل لها نيب كلذ

 2 كلذ لمعت مل دئإ لوقب نم مهخمو ةيدانسالا هل ل أعناصتو

 وها نينيركححج هتزاجا نسكت فنلا مولا يفز اجا ن ١ هلل ةولعأ

 « هم[ ةنس فلخ نب دمحا ىفوت (*) 1 ىبا ةزاجا

 نب دامح نب ميهاربا عمس رمع وبا ليلخ ىب ميحد نب دمحا -599-

 ىرهبرلا هللا دبع اباو ىضاقلا قدعسا ى 000 ىخا نبا قعساإ

 ىرحنلا ندع نب ديعس نمثع وباو رصن نب ديعس نمثع وبا هنع ىور

 نسحلا ىبا نع دم#م نب نمدرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا ىنربخا

 ن: ديعسو ردعذ نب ديعس اذ لاق ربلا دبع نب رمع ىبا نع بهوس نبا

 ند دمحأ ند رهبرلا هللا دبع ىبال ةشلا 02-5--- ىرحالا نوع نبا

 (دمحا نإ ريبرلا نع ليلخ نب ميحد ىب) دود نع ىرهبرلا نويلس

 ىذلاو هنظا اناو ىديمحعلا لاق

 ليلخ نب ميحد نب دمحأ ىوت : ملعا هللاو ىلَص ظ 0 6-55 رهظالا

 ع معزسأل دس

 وهو ةدج 18 الوا بنس ادحاو هايق

 قيشر نب دمذا -400- ككاو نس ةردأ ناك سابعلا وبا بناحلا

 هيف زربق بدالا بلطو ةبطرق لل لقتناو ةيسرهب وه اشذو.ديبهش ىنب

 مدقنو هعباهت ىلع نقثملا طغلا نسح عس لياسرلا ةءانص ىف قسبو

 نس غلبو ثيدمعلاو هقفلا كل لاسو مىلعلا رياس ىف ككراشو امهيف

 نب دهاجم شيجلا وبا قفوملا ريمالل همدقو ةلزنم عفرا ايندلا ةساير
 كلذ هل تدحا نابسال هتلود نا نس لك ىلع ىرداعلا هللا دبع



 - ا 2

 ْ م

 ا
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 _ - ةدهس ىيتيينا”الاع

 اذ (861. قث م. 55

 ىلا ةيجلا روما 2 ف رظفي ن كتف ةعيصخلاو هقثلأاو :دويلا

 0 عفو كن دحل | و هقنلاب 4 د 1 لدعلا راظذ أهف ناك

 رس انيار اَنو ىديوعألا لاق ”هةديح روساالا يساعد و 5 ردود

 لياسز دلو ةيلاع ندم نع ةيامعب 5 نيعبرالا دييعب فا ةردقلا عم

 ع 2 2-- 8 نك 2 3 نا 1 : ىتاو 6 )| 6 >> ل : هلال مدع يح لأ نو 1101 تلال :

8 
6 - 

 كل الج "3 . ١ مخ ِ لص ْ

 ّ يع
 هقدأر كو 7 لاق كلذ ن م ليحاما 5 50 قراتخولا هللا. دبع

 || ب 0 هَ || 1١ ها . ا . 9 3
 وم 3 قرعا يح سلوم - برمدغعع ا كك 2

١ 

 ١ .ء.آ. م | 8 .٠
 ل نيرو ردك 1 < 1 بنهذ ناح دل نرخنا |

 اتاي ١ : ا ى

 انغلا وب

 اا ناب دف ومو نينذا 0000 تت تح عد 0 1 هياع دل | ع

 ق هدر نب تلجأ ان ١ سيئرأا )إ ا ىديردكا
 ١ ا : : مي .
 0 ردجلا يلع ع ملأ 06 *| , عال ىملل 4 ريم ةقحارألا ل لق

 كع رعشلا 001 هذأو هل ةيوعتذحر مي يشن 3 نم دنا 1 : روس

 رضخا ليعحت ىنللا هيلع هك هذأ لوقت ,اكحو ا كو ارقي اكو

 تبقا نأ اريك خآيسنو 0 الا 3 باص 0 انذاتسا ل 0

 8 101 !تحبلا لع ا 1 00 لح 0 نم 0 5

| 10 5-5-6 

 لوطيهلاب ىة مل دم نا هةيكو قو | ا معز دحر لد يل نأ

 ليلغ نييحح تكتجوم هعدضلاو أياشعلا ةيه كددع املك



 ع ارا

[.* 37 .841) 6 | 

 ليدملا قارفغلاو نيبلا ردح ىكبت ىهو اهنيع نع ابيع مل

 ليوعلا لوطب اهنس ىقايتشاو ىحازتناو ىتبرغل ىلوا انا.

 لوفالا .تقو دنع سمشلا عم تحعبصاو نيعطبالاب ىلها لح

 ىب هللا دهبع نب ىقألجلا دبع نب  ىحعت نب ايركر نب دمحا -401-

 هتايح لطت ملو هنع لمحو ىنثعو عمس ثدح» ىسلدنا نمدرلا دبع

 « [:5 ةنس سادنالاب تاس

 ةوباو روهشس ةبطرق ىضاق نمحرلا دبع نب دايز نب دمحا -409-

 «ب 006 ةئس ىقوت هللا همحر سنا ى ل يس ايما

 ىمخللا ىنمحرلا دبع نب دايز نب ديعم نب دايز نب دمحا -405-

 هنع ىور 5[ ةنس تامو ةريغو حاضو نبا نع ىور ىبسلدنا ىضاقلا

 دايز هل لاقي ىذلا وه ن 1 2 نب داب دايز هيبا دجو دعس نب دلاخ

 3 سنا نب 6 ايان 3 هيقفلا .نوطبش

 ةقرويمب ىفوت هيقف ىبطرق لرب اطعلا نب فيرط نب دمحا -401-

 ب 121 ةداس

 نع ىورب روهشس هيقف ىسيع ., (ىلع نب) رهاط نب دمحا -405-

 « هزم[ ةنس ةنادب ىفرت ةربغو ةركس ىنب ىلع ىبا ىضاقلا

 اهب تاس ىسلدنا ثدحح» ىرملا رصن نب نميلس نب دمحا -406-

 ( يا س١٠ ةحخس

 نب هللا ديبع نب نمحرلا دبع نب دمحا ن رب نميلس نب دمحا -407-

 ى هسفنل دشنا بدال لها نم ىاورملا 1 وبا رصانلا نمحرلا دبع

(4) 3-2 



 05 (861. ةثى. قد

 ىلع 559 لآ هد رط ع ا ند داع ىبا

 درغا رقد نإ :تتهياجل قلم 1

 ىدوع ملعلا 5-3 ا 0 نبا مارك م | لجن

 ىدوع قروا هاوذج ىفيد ددج هاوشف

 قدر كعتلا 'ةعاساام هلع تدع 131 كود

 ةركس ند 56 ودأ هع فورت ةبدو ىجابلا نوياس ن: 0 -/08-

 وبا اندشنا لاق ةركس نب ىلع وبا دشنا,*) بيدا كلذ عم ودو ةرجغو

 كحال 8 7 مدل مساقلا طف 0 كج ا | يعاد
 أت

 هيلع سانلا تاسح عتب رماب ص ديالا دليلا 3 رذ اف مثا نطل ضعب ل

7 . 4 0 
 ةراجحدحعلا 26 ءداو لدا م راحل ه3 عاسد "١ لييحس ند ديهيحا -409-

 ن:

 2 37 ا م ادرالا ف 7
 0 1 ةلمسس نيد ىد قل سند كان بباسش قدرويؤم

» 1 
 نب ديعس ندا ديكحا 07

 نويثع نس كم نوع ىدأو دارولا ن0 0 دي | 2 ةءامج نسلدب الا

 عم ردع ودا (ىليجكنملا) قدصلا 0

 2 5 .داربا نب ١ قد مسأ م مويس ننكر و مساق نإ ديكو ىقانءالا ديدي نبا

 علا مع ن2 56 ورع نا 50 د رفعج 3 نامعنلا ن: كيا رب أاباو

 ن: محا 2

 تحاص ةلكيعتع ىبا نب أب .فورعلا ىرصأا ا 0 نب 0

 ف قولو معو ردب ن: ليه نب ليك كبده نب لوح نب هللا دبع

 تك ساغلا لاوقا ند ةهنكسأ 5 هيف مم ارووضصص ايامك لاجرلا ريرات

0 

 ىبا نإ 5 فقورعملا 2 نب ميولج ندم ديس يوكل ذلاد عل لدا

 ند ردع وبا كاف زارا ن: اب فورعملا نليبشالا دهع ن: دمحاو رفعج

529 



 00 (اطخثا 475 » 475 )

 0 ةنئع فىور نمو قت هاملت أههل 1 لمحت < ىلإ ٍج دنإ لاقرو ربلا د-يع

 رجلا دبع نب ردع وبا لاق اذكد ./ اطعلا ىرح# نب ندحرلا

 افنإ اندروا اك كج ند ثيحا دنع ىور كِل ىدرضعلا مسا ىف

 كلبع ليدز 31
- 3-0 

 ىمرضحلا يسين نب ىسوم نب دهغ ردو هدا هنإ رخا عيضوم ىف ت كسارو

 ةافو تناكو ملعا هللاو تلزم دواذ ىبا نب مهاربا نع ىورد هناو

 * دمحا نب ىلع ده وبا هلاق اميف من. ةنس ىفدصلا روع و

 هيقفلا ِدْلزَو ريزولا روع وبا نلاف نإ مرحي ن د كيعتف ن

 ناكو ريخلاو بدالو ملعلا لها نو ةيرساعلا ةلودلا ريزو دمع“ وبا

 رد ليخحا .-419-

 ناك بناكلا قيشر نب دمحا سابعلا وبا لاق ةبوق دي ةغالبلا ى هل

 .بطاخم ىف نحاي نمم بجمع ال ىنا لوقي مزح نب رمعوبا ريزولا
 ال َْىف 2 نش اذإ هل ىنغمني ال هنال ةيناكم ى ةقلق ةظفلب ءىون ىا

 ال !ذهو لاق امك وا اذه نس عسوا مدل ًالكلاف ةريغ بلطرو هكرمي نا

 لاق ديحا 0 ىلع دمعه وبا دشنا ملعلا ع.اولا رجدتلا ال6 هلوقب

 انيع ىججتت نإ ثيش اذا ىل هاياصو ضعب ىف ىسدا ريزولا ىندشنا

 الا ةلاخ.. ىلع. نك الف

 00 مل ا ىلا ل ده نب ماش يسوع ىب

 ىبا ريزولا 00 يفححصللا نوع نب رفعج 05 با ردزولا لا نم .5)

 نون نب ده رساع ىبا روصنملا ىدي نيب ناك هنا هيلع هللا ثيحر

 ماهل وداأ7 ف لاق

 لجر مال قاطظعتسا ةعقر هيلا تعفدف ةساعلل هسلاجم ضعب .ىف رماع

 أيد دتشا اهارق الف هنن دمظعتسا مرجل هيلع اقنح رماع ىبا نبا ناك نوجد

 ايس 3 5 هج ”٠ - شم ةمبا قف - و -_ كي نلنكي نا داراو عقر ملقلا 10 ة للاو ين قى لاقو هباعق

 ملقلا ثوبا ذخاف لاق ربزولا لل بانكلا ىمرو قلطي بتكف
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 |ا/أ (161. 47 ]

 ةطر ثلا بحاص 24 عيقوملا  ىضتقمب بدك لعجو دءق ر لواخت و

 0 هللاو ثمهو لاق ةار اهذ عيقوعلا هل. انف اذهب رسما نم لاقو درحمف

 قلطي بنك ف بلصي رحب نأ داراو بزرنح 0 1 طخ مث

 نم هد ادب ام ىلع دايت عيقوملا لع ايلف ةعقرلا تكويلاو نخاف لاق

 تنكت ام لاقذ باتكلا ىلع امدامثم روصخملا هيلا رظذو هقالط د رسال

 اذهبررما ب لاق لال مدد يضف تلا لاجمل سا
 بلصي بسكب نا داراو بتقك 0 كف ل ىارذ ةعقرلا هلوأنف

 ىدامت مث دب عفو اس رظنف بانكلا كدلاو ذخاو قلطي سكن

 طغخلا اذ>و لاجرلا ىنالطاب لاقف بتكت د 5 لاقف دل ادب ناك اميف

 هقالطا هللا دار | ندف ى مهغر نع قلطي معن ءذن لأقو بت٠ه٠جحدع ةأر اهف اغلاث

 ابيرق 2 نب ردع ئدأ ريزولا كدا 0 0 آب هيباص ىكع اذا ردقا ا

 نيدو َّ ل 5 ىمخمللا ريغتشب نى : فلخ نب ديعس نب د دمحدا -415-

 ىرذعلا نع ىورد) [5 ةئس ىقوذ 0 كث2ميب 6 نم تدذأ دد

 * (رملا دبع نب رمع ىباو ىج جابلاو

 ةئيس | قود ىرقس ديف  ىلطيلط دانيا نب ليلا نإ دمدأ -41 اس
- 

 ذس

 ىالو لها يدم كا اهدا 8ك عن نب كمكشي نب (1( دوميحإ -445-



 ذآ يول هك < هه عز

 ىيطلا (هركحذب زغاش بيدا ىناورملا ناوقص ىنا نب دمحإ -416-

 هل دشناو جرف نبا

 قر نسحللا .ى ههيبشتل انا قح ىلع نيمسايلا اذهل

 قوو لط ابل هيداغب اهعحمن هشيارع تلاز الف
 قرب تابنجلا ىو هنم روخي ضغ مجا شي رعلاك مايغ

 قحةسي اس هتيقو امل ىهجو ام نس هتيقس ولو

 هيوم عع قادس (* ١ سلدن الاب فيان ةريغو حاضو

 كان تدعم: ىراصنالا ىاحجلا نب هللا دبع نب دمحا -418-

 3 سلدن الأب

 ةركذ سادنالاب ةالصلا بحاص ىراصنالا هللا دبع نب دمحا -419-

 يوه ةلعلو هلبق ىذلا دعب سنوب ىنبا

 ةعامجلا ىضاق ىعبص 3 كلا ىبا نب هللا دبع نب دمحا -*490-

 « مزال ةنس اهي تام ثدحم رمع ابا ىنكي سلدنالاب

 دبع نب بيبح نب (4)لكرسلا نب دهن نب هلا دبع نب ديحأ -421-

 ىفنجلا) مكحلا ل نيويرغ ب يللا" قيع نب ديلولا نب رمع نب نكلملا

 همم ةخس سلدن الأب نام ةريغو دام نب ىق' نع ىور (ىبطرق

 نييلس نب بوبا ا ىبا نع ىور ىولوللا هللا دبع نب ديحا -422-

 « ديحا نب هاد ضربا «ركد مم -ةنه: تلات ةيابل نب مع نب دهتو
- 

 نباب نزرعبد هيقفلإ رمع وبا كف نب دلي نب هللا ديع نب دمدأ] -423-

 (1) طخلا لكشب



 ْش ذك كفا. 48 5.)

 رباكا ةعايج هنع ىور ةيايبشا ةوباو و» نكسو ةعامجو ةابا عييس) ئجابلا

 نمحرلا كيغ مساقلا بأ ىضاقلا انا (ربلا دبع نب روع ودا هيقفلا مهام

 0 لاق رملا دبع نب رمع ىبا نع تهوم نبا اي كاش ان نبا

 تيونلاو ىازلاو ندا عمج هناسز هيقفو ةرصع ماسا ىجابلا رمع وبا

 سلدنالا روك نم اهرتغب الو ةبطرقي را ملو لضفلاو ىدبلاو نسعلا

 ركاذيو هقغلاب ركاذب ن 17 ةعورفو 3 تلا 1 هيلع فقر ةذ ساقي الجر

 نب ناك ىبالو لويد ىبال ثيدحلا ىئبدرغ ظفحتو لاجرلاو تيدحلاب

 رشع 1 نبا ره ردو سر ,اوغلا نونا مو .ضاقلا 5ر ا 0 اظن ةييتَف

 2 0 ضرالا مولع ةددأ هل عملو ةدلوس عضو ىو ةيايبشأب اساع

 دمحا ركب ىبا نع رصمب تتنك 9 ارخاتم لحر هنا ال دحا كل

 ةزمح ن: ند "ل 0 سدنهملا 0 ا نوردملا ليعلم ن: دوي نبا

 سس ديمح ن: هللا دبع نم: دعحا نسعلا ىبأو ىنسحعلا نيسحعلا نبا

 0 م نب ىسوع نب باهولا دبع هالعل ىباو(اربارصلا نب 5

 ا مهدلعإو هبتكل سادلا طبضا نم ناكحو هنع بئكو) مهرهغو

 نب ىنغلا دبع اد وب) لاقو .(ربلا دبغ نبا الك رخآ اذه هتياور نم

 ىجابلا هللا دبع نب ده نب دمحا رمع وبا فلتوعلا ف ظفادلا ديعس

 اذه رمع ىبا دلاوو ىنع بدكو هنع تبتك ملعلا لدجا نم ىسلدنالا

 انرمخا ىنغلا دبع لاق :!ذكم ةيليشلا نكسي ناكو نيثدحمملا ةلج نم

 رجلا دبع نب ردع ىبا نع بهزم نبا نع ةريغو م.-.اقلا ودا ىصضاقلا

(4) 



 ايل (761.-48- 48

 ىقتنملا بانك ىجابلا هللا دبع نب د.دأ رمع ىبا ّكع تارذ لاق

 هللا دبع نب نسعلا نع هيبا نع هب ىربخا دوراجلا نب دمحم 1

 . ةوراجلا نبال نيكورتملاو اقعضلا باتكخو دوراجلا نبا نع ىَتيدزلا

 اهلك دوراجلا نبال. داحالل باتكو دوراجعلا نسال ةفينح ايوا باتكو

 < ةثامعبرالا نس ابيرق ىجابلا رمع 1 يان من زق لا

 ناك ناثعلا نباب فردي ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحا -424-

 دبعو بانع نب دمتم هلع ىورب مسان 3 نب ده نع ىورد ارايخ ةثث

 « امهريغو ا دمحا نب نمحرلا

 ةعامجلا ىضاق سابعلا وبإ ناوكذ نب هللا دبع نب دمحا)ر -4923-

 مهيف ثيب لها سو. للضفلاب روكذس ملعلا لها مويش نم سلدف لاب

 « (مهيف دارتب اضقلاو ةسائرو ملع

 رعاش ةبطرق لها ند ديلولا وبا نوددز نب هللا دبع نب دمحا -496-

 ةرياسلا هتايبا سو ءاجحملا يبق رعشلا ريثك دوجم غيلبو مداقم

 عذي مل رارسال' تعاذ اذا رس 0 مل تيشرل اس كفيدو ىنهب
 عبا مل هنم ىظحب ةايحلا ىل تلذب ولو ئنم هطخ اعناس اي

 عطتسي سانلا بولق عيطتست ال ام ىهلق تلمح نا كناب ىبسح

 لأ زشأو عمسا لقو .لمقا لوو نهازعو ريصا لظتساو لمتحا هن

 ةليوط ةديصق نم دلو

 انيقاس تفج الر مكحبلا قوش انحتتاوج ثلتبا اق افيو معنب
 غب ساهلل امف انيسن دقو هضراوع ا:ءلست سايلا ىرن انك

 انوسات ال ول ىسالا انيلع ىضقي انريامض مكيجانت نيد داكن

 ائيلايل اضيب محا كناكو اذوس تدغف انمايا مكدفنل تراح



 3 : دي (1861. هه. 49 0
 يا

 : انيفاصت نم فقاص وهللا درومو 58 ا م قلط ش ةثيعلا بث اج دا

 امديعتس ام ةيطا ااميخ حدف! هفولطق 0 هللا ىنونف ان ص 1

 انيداير 18 انحاو 1 مخك امف رورسلا 3 مككديع قسيل

 انا ىنكي كدا [ظروكتف فجكف 1 ريجلا ل ىنانكلا هللا دبع دمحأا -437- 

 ثحاح ١

 ى.كخذز فدح# بسنبدا هيقف فيرط نب هللا دبع نب دمحا -498-
 تك

 الا قدأ هيلع ادام 6065 حت رفص ىقىثونو 1 ا ةدلؤس ديلولا انآ

 دهو ميحرلا دبع هر له 5 كور هي ما ةرربغس قب ن 4 6 نبا . - ِ 2 , 94- مي : 3 د 7 94 5 2 8

 ربلا 0 نب روع ىبا 5 وه قوردو مكردعو ةمعنلا ناو ةداكت نبا

 ِظ أمهر يذو دايك نا: 8 احو

 سيدا 37 سابعلا وبأ لكيطتلا ىسيتلا دللا ديغ نب دمحأ -4390-

 3 نأ و 20 2 ل م ا امس ط4 رمممكا 0 انصح ادي ناك ندف اق اك 57 0 1 7 ءا 4

 ا َح حج 6 9

 01 ةرعشم 0 كيقنك و 0 انحش 5 ا 7 ىلع أربسو د ناسحالل ارم

 0 ياو رف لل تا تسال لا
5 

 ةرثكا تركف اذا ىش لقا هلوا لرهلا نأك قوشلا نم دج (*)

 ةركخدت قل قب لوقا دقو ةحنمتك الول ف 0 ا ىلو

 ناش ابلوا ناش 01 0 رظنب أهبهل.د ىعلا - 00 ةخاقم 3

 ناظفب ءركاو ةظولحم 1 اهد 8 ك«وعام [د ذا مالحا ث ثاغضاي نك

 ناوخ عمسلا نأ لقلب عمسأو خذاك ىنيعلا 8 ىلل عب رظناف

 ىناضلا ىرت 0 قرن ةاعدلا نأ رظن ل نيع معقب 701 لقت اكو

 نأزب# ,مهلا لوضفل ىنغلا نأ دل وتصل لاجرل .ىنغلا 8



 اذه (761 49, 49

 0 الل كويسلا عطقب 000 مآ نمو 0 2 قاسشوجل عاخاو

 ناسدح قححو هس ث ماع 0 رطخ 00 ةمس ل 1 مل © 0 0

 نامرح د ضب نا ىرد امإ نىناظخاو ةًأخون ظح ةارغ

 .ناونع هللا مساب مدقق ابيكم ا دئاكقت دف ةأءر نأ 5
١ 

 ةديدعق نم هلو

 عوجتس كم ىأبي عبان اعلق اعلف تداح ناسزلا نب كبجع اذاو

 عهقوتلا عضوس اهنم توملاو ةمالظ وهف رمعلا تربتعا اذاو

 لزغتي دلو

 عفنت امس تابرقلا اك نا ىل داوغ كولع ىنايصعء هايل

 عنا انإ 8 ةلخأد ل اهب انهي ايلا ل ند ر ؟لز له

 اهلوا ةانوط 8ك نر ا كَ َخ كمن

 نيبملا 0 ال لظو ىنيمالا جورأا فكفيج ةدياط

 قحلا كفيس قئورو ىتاوملا رفظلا ككدعمر ةزهو

 نيد لامألل فتكادق ردكاسو اهند كابالا كايضر شعب و

 خوف نم نورد وبا ردب 5 ليدوسا نب هللا دوبع نب دمدحد] -450-

 ايح ناكو ةيامعب رالا دعب ةنتفلا مايا ىلا شساع نيرومبشملا بدالا

 : 0 ا دي ربا هركمد ل يوب كسا

 ةكس فسو حج دعو ادم بط رث نمدرلا دبع نب يني[ ت4

 4 سنوي نب دبعس ىدأ هلاق سلد 1 نقاش

 لضفلا لها نم نأ 0 نب لديعيس ند ىندحرلا دابق نا 0

 نب ده ىدبملل ةبطرق نم ىبرغلا بنناجلاب مكعلا ىت ملعلاو

 نمي وهو مرخ نب دهت وبا ةركذ رمصانلا 1 ماشه
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 ا
 + بل بل

 الا (161 49

 دع ىور عبصأ ن: م قى اف نع فوز )4( رهصبلا دبع نب دمدحأ ةهع ىذد

 «*' ثايذ نب ديعس نب دم“ هللا دبع ودا

 م« عمو ةنس ةلطيلطب ىفون رهاطم نا رلا .دبع نب دمحا -455-

 ىجورطبلا رفعج وبا ىرابلا دبع نب نمخرلا دبع نب دمحا -454-

 نباو ىسبعلاو يناسغلا ىلع ىبا نع ىورد روهشم ثدح» ظفاح ههقف

 دمحتس نب نمحرلا دبع مساقلا وبا ىصاقلا هنع ىورب مهردغو عالطلا

 « عبر أ ةئس ليد ع خل ىفون ةرهثو

 دوج* ىرقم سابعلا وبا ىبصقلا ىفقثلا نمدرلا دبع نب دمحا -458-

 « ةدرالاب م أقلا وبا ىضاقلا هيلع ارق

 ماكحالا تبيدحانص سابعلا ؤبا سردا نب نيحرلا دبع نب دمحا <436-

 دهم ىبباو نسحلا ىبا ىسبعلا نع ىوري فراع ثدح“ هيثق ةيسرمب

 م« هز ةنس ىذون امهريغو رفعج أ

 دجهش نب ىسيع نب 7-5350 نب رمع نب كلذملا دبع نب دمدا 24512

 مايا ىف ناك ةهبدبلا ىف ةوق هل عرابلا بدال/ لها نم نيترازولا وذ 0

 هللا دبع ده ونا انا لاق مزح نا ديحت وبا ربذا رصاخنلا ىنمحرلا دبع

 دهبش نب رمع نب كلملا دبع نب دمحا نيترازولا اذ نا روبج نبا

 هيلا بتكف هيلا لسصب ملف ايويعجم هقفاوف روهج نب ىنكلإا دبع ةدج راز

 نووشسم يالا يقلق, الو نابل: ان) :فدصر عرش اك نع ال لانهنا

 قوقعب انرب ىلوت ارامد انلوقع قعضب انرز اننكالو

 كلملإ دبع هباجاف

 (41) باوصلاو ق.ةرلاب الصتم فلوملا هبتك اذك ريصبلا دبع نب ديحا

 نةطقس ةمجرب# نركب نا
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 ذيول (1ك61. 49. 80

 قيدص بايث ى ودع باقب قيات ريغ انترز ا لانبجحد

 قيلختف انرب هيف رشابي عضومل ماشلا راطيب ناك امو

 ده وبا ةركذ رعاش بددا نورم نب كلملا دبع نب دمحا -458-

 جرف نب دمحا هل درواو هيلع ىنثاف ءارعشلا نم نيمدقتملا ىف مزح نبا

 اه'مو اراعشا قيادمعلا ى ىنايعلا

 دودصلا رمج ىلع هبلقو ىبلق باصاق ىمر نمب تفلح

 ىدوت سفنلا نا كشا ثدسلو ىهسج# ةركذت ىدوا دقل

 مل ا را ريو با جا ٠ ىرا و كوي 827 0 87-002 هو ىلء ف

 ,# 5 ع6 هن ىفوت (4)دمحا -450-
 هيام" نيهيشلا خه. 4 1 ١ اا اا هاه هي4 . 1و

 انلا دنع 01 هللإ ذهدح ١
 000 اا اللب ديس نع ىسر نس 7 3-3 ل -_
 رظفحلاو هب اديقالو ةرثا افتقا ىلع مهصرحاو هثيدعب افك .هرثكاو

 هفرطي لبقا دق ةاخبار رضتحا اهف هيلع ىدثيو ةركذي لازب الو ةرابحال

 ىضر ىديس أد لزنا ىف مالكب لوقيو ملسيو مسخ ةعيصأب راشاو

 ىلعو هل, لهقف ىلعم مدقا ةعاسلا هللا تكرحر دعق ىدنعو لل كدذع هللا

 ارداز نىناج عم :بمسملا نب دبعس اذ» لاقف ريشن نم أو ملست نم

 2 لذ رثا ةمسكل ىءنظافق م 1

١ ١ 
 - .-540--ب عزب هع. نب ىللملا ديع ىب ديدحا يب 8 دبع نب دمحأ 5

10 ٠-_ 

 نا حاضولا تلو نم بسلا 7 ثنأ رماع هدأ لكيعشس نا يمس نبا

 ىف دج و حاصولا اذهو حرأا مود تكاهمعلا عم ناك ىنذلا حار

 (1) 1ع طلوونموطتو مزلطسمتتت هططصتققم , طوواعم 501 يالععسم ردويياصع ه6 زلط ممم وترتام ة0ع

 نتعدكأم ىعرمام وخر ؟هخب نست لونا لد نطتمأ اتم“ معتستق !أطعأق مدغأا ءطقأاتت أ ةاتوانق ؟ءدئانو 10

 ةعانع أسس طقصلتلتاةهغع 0عاءأم قامت.



 ا ل61. 50 .)

 عجحشأو عجهشا 1 ا و أوكيف نوبسنلب هيلو دقي روم لها نم حام ضو

 نسم جرذا 3 فت حانر نا حاولا رسأو رضع نم ن دايخ سيف ند

 املعلا سس آل 8. رماع وداو ىطاشرلا لو ركذ مكحلا نع: قةورم ةهياع

 را 48 ذيق قيس كلذا نم 39 هأو ةغالبلا )| ماسقاو اركقلا ىناعبمو دالك

 ند ويح فا راطع توناح بانك هل هدر اجب ادحا ةغالبلا ف يل

 دقو روهشم رهثك ةردشو لزهلا ةرج'ك دجلا ةعفاذ هننكو هلدا هلو نياك كلذ

 دمحأ اغلبلا نس اخلو لاقف هب ار خفم دمحأ» ىب 0 نس دي مدا ةركذ

 أب اعشو ةغالبلا ةوجو ئف ديلا نش هلو لجهد نإ تكلليلا دبع نبا

 هتاهدا ن تدان ل هر ) نس يبيح لم ناساب نبق قتخب رادقس

 هلوق : ر انهما

 ناسنإ طق ؛ لحب .فختسا الو ةثداح رمق, .يتانق نالت اينو

 نادرح وهو ىةييفسل ىخكن أ ىنهخهنب 0 0 ليهلا ىلع ىطمأ

 ىف اوعا ناوعالو ىرسا سالو مهاهجب الابد حيت قا غلو

 نارون داقحالاو ظدعلا مَظ 0 ةرباث اخد شيلاو روصلاب بيها

 كك ناهدا تلق ام اذا ىلاقم الو قلم وذ موقلا نيه شالا

 1 ومو ا ءارخأت ن ا ىخأ 0 ىلا رجخب ةوفأ اكو

 نع 9 ساثلا|ىلر رطعاو كنع ةرغ 1 ها لع اكو

 ناهبن ديو قطنو ىدذ ضرع ايلطم د ملعأف ةودفلا 59

 ا . (يإ 01 »6 4

 نالم نوجا مه ايش هذأو ةليد قرد ته 1 مههنم ىنفلا دو

 . داو
 هل د

 ملا نم ٍتوللا ,عطل تدجو امل ىلجا اند ول, ىتح كتيحلابإ تول



00000١ 
 ياما

 م »

50 .560 .1761 4 

 مركلا نم ىليو وا بحلا نم ىليو هب تلو امع ىسمرك ىنذ اذو

 ْش ةلوقأو

 1 ا اذا ميركلا نا

 0 ا لا 6 ولا ا 6 م مث 0 ىلع عولضلا ىنح#

 هلوقو(*)

 رطانلاب متكلا قرهم ىلع قشاع ىنا اهل تبتك
 رياح هيام ىف زوحاب ىوهلا باوج ىلع تدرف

 رطاخلا ةقد ىلع تلدف نوفجلاب تقطن ةمعنم
 رياط ىبلخم : قلعي تضرعغا اذا ىداوف ناك

 ظ 1
 لارا ساالأ لقا: ىزولا نيب بذا قف دن ليلق لك لقا
 ىناشلا هب اموي العو امس اذا نركذي رهدلا ى اخا تدجو امو

 ةديجلا 2 7 ديبشب 0 هع وبدأ قوت دمحأ نب 0 دهف مدا لاق

 ىنأث تيشلا مم ش رفدو ةيط رقد عاب ةنس 0 ار ىدامج نم مش رخآ

 وبا روهج نب دمحم نب روهج هيلع ىلصو ا ما ةربقس ىر غةت ذو موب

 ةهسفخ ىقلخ مل ةغالبلاو رعشأا ءاول لسماح هثأفو نيح اكو مزحلا

 ضرقناو بقعب ملو ممر ةخس ةهدلوس ةلمج نيملعلا نيذه ىف ارهظن

 ىلع ىبباي الو ايش قيلي اك اداوج ناكو هنومب هنبا ريزولا بقع

 نا ىو ءاو ىعد لا بيعت ب يلاصلا 1 00 ريغ ع بأ هيلع



 ع

 ,. ديوم#

 اهل (161. 50. قام

 « كلذ لفغاف بشح الو نبل نود بارتلا هيلع قسي

 ىذكي ا مع نبا وه ىبضصلا ةريمع نب فللنلا اذلع نب ديك

 ايندلا نم اللقتس ًالضاف ادهاز السماع انيلاع هللإ هير ناكو رفعج ابا

 ةهتاقوأ تل أسوي رعت ةسيد مايصلا لصاوب ناكف هنأ ةنع ترجبخا

 ةثايسمخو رشعلا دعب ةيسرم كتلخد لاق هللا همحر ىنربخا هيلع ةظوفحم

 دبع ده ىنا هيقفلا ىلعو ةركس نب ىلع ىبا ظفاححلا ىلع اهب ثعيس

 0 تللخر:. ىلع وبا ظفامعلا ىفون املف رفعج ىبا نب دمح# نب هللا

 نب ديحم ىباو دشز ىب ديلولا با ىلع تارقو اهب ثتعدمسو ةبطرق

 ملعلا ند ارذاو م 0 دقو ثتكفرصنا مث ةءامجو ىروروم او بانع

 ةقلإيب_ريخلا_ نب روصنم ىلع ابا ديقفلا:ىلرتت ,ىل ليق:ةقلام" تلطو ا(

 مث عببسلا تاارقلاب زدرزعلا هللا رانك هيلع كرميجو هن دصتق ىقفصعتو

 200000 ٍدغَع ”“نساغلا . ... ا, سلبا لل ااا ا

 ةروسس ىلع ىاقلي ()*) سلب ف. ند 7-2 50 هلهاو ملعلا نومظعي

 ىنناي مل كلم املف سلب ىاقل رق نورواجخب ةقرول لها نأو 0

 ثعجرو ةظدوم لذ ف 0 ناكف تالوع م سانلا نم كثار اكو دحأ

 ملعلا بلط ىف تلحر امنا تتاكف دمحا اي تلقف ىسفن 2ك

 ىلع تفكعف :كيعس لصو .تيبخإ دنقل :سانلا :تلمظعيلا ليللا كرو

 لبس تكاسو ىوايند ضرعل ضصرعتا ملو 2 ثسزلو ىفعفني اس

 ةدلوسو هالا/ ةدس ىقوت نيعستلا ىلع ىانا دقو ىوث امئاص ةرهد رثكا

 نب مساقلا وبإ ىضاقلا ىحدش هعم عيتجا الو ةئامعبراو نينايثلا دمعب
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 نبا. ةياور' ودنركذ لاقف كواكب مم ةتلاشف' ىلكي دق تار ةقرولب شيبح

 لاهل ةدنع - دقلو مهقيسو ب ناك انكو» مداقلا نم اذه لونا مع

 دوجسلا 1 ةءاكب 0 _ ىلإاهللا رثكا 3 ىئظفقوي هاي اك دبع تا

 كتيدح :ةيسرم. ةدنع نم كترلصو اهف الياف الا يللا نم مان اني ناك 4

 نس .دايزا ذم دفرغا اذكه ىلب لاقف ةقرولب :اميدق 'هناريج ضعب كلذ

 « اساع نيثالث

 ديد

 بلغ نيح هللإ هنعل روظيبنتلا هقرحا سببل رءاش تنتاك ةبستلب ىزق

 ل 5 هن اتك 5 ىطاشرلا ةركذ عمج ةنس قا 4س ةيسخلب كف

 نم ةيرق ةمب 2 بسني رفعج وبا ىعبلا ىلؤلا دبع ند ديحأ -442-

 ميداوبا نا اع ْنَء ىور ..شثرردعم ىسلدقا 0 نب دمك - 1 5-

 ٍِ ىسلدنالا دهم ن -  تقع هع ىور مارش نبا

 دع |[ 1٠ ا اهب 404 ىمعلدنا لت نعم ةساسإ 00 نب 6 تأ -4 يس

 تاي نا لحلم نيا هنو نك" ا ىلا يع عن يي يش رو ا 50 هللإ دبع 5 رمح ول دما -4 --_-ء

 ًالضاف' اعااذم الجر ناك لاق هيلع ىنثاو رمع وبا ةركحذ ربلا دبع

 ىاكو زيغو ىجابلا ده ىنب هللا دبع دهت ىبا نع ثدح ابيدا انيقف

 : ا ا 6 6 <
 2 ظءارإلاو مكح و دهزلا قع رعشلا ريعد

 فقردنو ىرهلا سابعلا وبا ىرذعلا سنإ تر دمد| ”2146-

 رهثكلا ممسف الا 2ك ةدامعت الع ديعب ةدلاو د لدحر 2. لس اد

 نم: دووم ن: دوحأ 0 قيبا نم اهيلا ةةلطلا نمو انمحو 17 ند

 نب ديعس :ن : هللا د ديع نس زيرعلا دبع نب هللا ديح نع: كمخقع# نإ نوع

 دبخ ا ىبا نمد قنامقعلا نافع نا نمت ن: وردت

 نب سايعلا ئب مها ردا قب دمدا 50 دييحت» نا نجلا نب ن جرلا



 | مى 20 61 51 51

 ىلا راربلا دمدا نب دهن (ىب دمحأ) ركب ىبا نو ىمفاشلا هللا دبع

 نب نمحرلا دبع نب رادنب نب نسحلا نب دمحا سابعلا ىبا نسو
 قوس نقر سحلا نب نرلع نبءديحا .سابعلا سا نمو يلارلا لي

 صفح ىببآ نعو هبسن قا لاق اذك (4) ىئاّسكلا نسحعلا| نب رفعج نبأ

 ىراغلا دهم نب ىلع نب دهم ركب ىباو ىدينامثلا رضغلا نب ريع

 ىبا نءو ىناهجصالا 2 دمحا نب دهث ركب يىباو ىر وب اسينلا

 يوك د مهاقبط ن م ةريثك ةعامج نعو ىنيارفسالا (9) ةيويحم نب ديعس

 ريغ ىنثدح ثكلذ ريغو ربراوغلاو تافنصلا س ةريبك ةعطق كانه

 تاكربلا وبا.اف لاق ىرذعلا_سابعلا قدا: نع بشعوس نبا نما ذكي

 هللا دبع نب نسعلا ديعس وبا ان لاق ىريبرلا دحاولا دبع نب دمح#

 جاجزلا ىرسلا نب مهارباإ قعسا وبا اذ لاق ىفاريسلا نابزرملا نبا

 11 ىنوساملا ليو 0 لاق دايما ديرب 00006 سايعلادىباإ اك لاق

 لكم الجر تدجو ىنا تددو منكا ان حل لاق اهيرقو ذادغب

 51 ىنابح صيف اهراعشاو اهماداو كزدلا راتخا" كفيع نمس

 ةذه فرعب يم انداه 0 هل كاقفإ ديش ىلا ام 50-00

 ال ثعباف لاق نابيش [(3) ىنب] نم اك نب بانتع هل لاقي 0

 كروضح ى..ب غرم نيندوملا ديما نا ىبحي هل .لاقف رضعحف ثعبف هيف
 سابيسف لق دلال لل ةقاط ميلك جيش انا لاقف هتثداحمو هساجم

 لاقف:ىكيلذ نادي “ال نوساملا هل لاف ناسا ١
 ى

 عجم :
 8 اضتقأ «لاقف) ى]رطضد

 (1( تللولا ةهطرض اذ تح .(9) يمص 60 سرد
3 



 ذل (61. 6١ ؟. 59 مز

 برد ءرهلل بيشلاو اويصأ ( نوكسلا دعب ا

 ادا لفلم راب اليف ءامالا نيابي

 بكد شيعلا ليخمو 53 خونبوهشس 1

 اوبحا "انس لذاوع اذ ار هن نالاد !اف

 ىفوت ةكرتو ةرياجب هل رماو بهذلاب بتكت نا ىغبنت نوساملا لاقف

 لش ىف ةلطبلط هللا همصق شنرفذالا لد اهيفو عالم ةنس ىف سابعلا وبا

 د مرحمملا

 رقي و رفعج ابا ىنكب نادمبلا ىلخ نب رمع نب دمخا -447-

 ةخس ةدعق ىذ ىف ىفوتو ةثامعبراو نيعسلا ىف هدلوم هيقف لالبق نباب

 نب هللا دبع وبا هنع ىورد عالطلا ىلوس جرف نب ده نع ىورب 1[5

 * ةردغو د 3

 ثدحم هيقف سابعلا وبا ىرفاعدلا دنرفا نب رمع نب دمحا -448-

 ايندلا نم اللتدم ناكحو اريثك ديقو لحر دبتجم عرد لضاف دهاز

 « ةث.اوسمخو نيتاسلا1) ىفرت ينسب هتكردا

 اهبهطخو ةرهبلا ةالص بحاص ىريبلال روصغم نب وريع نب دمحا -449-

 وهو ظفحيو لاجرلا فرعيو ثيدمحلا مهفي (*) ملاع ثدمححسس هيقف
 دجفس ىنب هللا دبع نب دمع“ اهيف ىقل ةلحر هلو ةيما ىبنب ىلاوس نم

 مدمس سسلساسلا

 (1) ضايب



 دا هو

 نسوي انا"لاق نيحاصلا نس ل

 ادلع (61"1. 59 «.)

 ةرجغو ىلعالا دبع نب سن اود 0 ةلياششسم هلع ىورو رعد ىناج نجلا

 دهن ودأ ربخأ ةريذو دعس نب دلاخ هدع ىدل 1 ةضس سلدن الاب ا

 دلخ ان ليلخ, نس ده انا ة1- نب نمحرلا دبع ان لاق دمحا نب ىلع

 ةريبلاب ةالصلا م اكض روصخم نب ورهمع ل دمحأإ ىنربخا دول نبا

 بهو نبا انإ لاق ىلعالا دبع نب

 ليف ا لاقف عوكر لإ دنع هد د عذرب لد مامالا نع لد 9 لاق

 دلخ لاف ككلذي رمويل ةذأ لاف عركرلا 0 ةسأر مرا 5 دعبو هل

 ايطخلا نم ناكو ةريبلا هند 'كانت ةرضاحب ةردع ين ذمحأ 56 ىلصو

 نمحرلا دبع ىار دنأ نربخأو ععرو سصضفخ 16 5 هدد عع هتيارق

1 : 0 : 1 
 ناكو ا سصض*خخ 1 تح هددد و نريصمل محا دبع نا هللا ديع نبأ

 مكف عقرب مل اميرو عفر امير 0 دبخنح لأ ىلا 5 ةوخأ

 دهن بأ ى يخجع لا عسيلا ند 2و 1 نا 5 نب ديحا -1850)-

 ةكس - جر ند نيكد 0 1 دلل أهي ا كك ..ءندرمم

 ' 1 م 5-1 : 0 7
 ا ناك | 06 | 5 تامه. | دبع ن ديمدح#و 8 محو ن ده 3 ىور 57 1

 5 ةبطرقب ةالعلا 50

 يب 080 ةنس ىقوث هيقف ىبط 0 ره ودا دب اع نب دمحأ -451-

 نت نم: ىورد روهش» ثدحم» هيقف رفعج وبا هللا نوع دمحأ -452-

1 30 5 
 نب ركب نعو ىبارعال نب دبعس ىبا نعو ىنايبلا عبصا نب مساق
 ده ةرضشو .كاملطلا رمع وبا هع ىورد 1 ىنباو ىضاقلا العلا

 عمس ىوطلا ركب وبا ىرونيدلا سابعلا نب لصفلا نب.ديحا "-485-
 ١

 مد مع ول ليوم ةعد . | لمن ه ةيان فلا لي ١ رفعج ادهن
 ا 0000 ا و 01

94 
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 2 جيرص لنانكو 3 ليذب ةورعم ا 2 أ هبانتك
 اييس سا

 9 رد هبيقلاب 3و اهرعملا ن ربط لها 2 دلال هز داهجلا لداضفو

 نسعلا ديعس 00 عمسو اد هب انك نيزتلا با نباب فرعي
 والا لبا ضاع لب ىلاص نب ىلسي نب ايركز نب ىلع نبا . 5 5 | . م َ
 فكم نب سنا 1 شارد نع ةثيداحا ىرطعوبلا ىونعلا ملسا نبا

 ثدحو ةئايثاثو نيسمخلا لبق سلدنال/ لخدو اًثيدح رشع ةعبرا ىهو

 نب 4 لضفلاو هدأ فئلاثف ةيعأا كردح نم رخذا ندو بضصحلا ةذدمب

 نربخا لال ل 0 ن: نيا اي ودأو 0 ,داعلا ىنمحرلا دبع نب مع

 قايدح لاف ربلا دبع ند 7 الرف ىنا نت 5 "درعا ع ف نع دحأو ريغ

 0اس اال رع ئودغلا نع ىرونيدلا نع شارخ ثيداحاب

 ىدبمدعلا لاق رق ها ٍش عسل الك ننأ» 00 فلخ مساقلا وبا هع

 « ةنس ال8 نبا ذيموي وهو ةبطرق عماج ىف 1121 ةنس هيلع هعامس تدار

 ة.سرمب ذاقسالا ركب وبا ليشرمط نإ فكفلخ نا كَ نأ دمدأ -454-

 دعا علا" ةّكس  قاوقا ىوغل تيميد) يروم

 ةزيح نب رصي مب لحر ر مجاتلا هللا دبع نب 2 نب(اارديحا -455-

 ىزارأا ةبتع ن: نيا ن: دمدأ سابعلا 2 0 ىنئانخلا ده نبا

  4ا 000 9 ١ مع .٠ 2 :

 نب لايف لضفلا ىباو 0 نب ىسيع نب باهولا ديخا علا ىباو

 (1) رخوس
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 نب هللا دبع نب دمحا نب رفعج دي ىباو رصم ليزن ىدادغبلا دناحخ

 ن ميهاربأو رورسم ند ده نب 1 نسحلا| ىباو (1) رازبلا نوماس

 ناوريقلاب ديز ىببا نب هللا دبع دهم ىبا نسب عمسو بلاغ نب نع

 ربلا دبع نب ردع وبا مزنم اهلها نم ةعايج دنع ىورذ سلدنالاب تنك

 نبا نع هللا ديبع ني دم»“ وبا ىلذدح ةيامعبر الا س ابيزق قفون

 رادلا باتكب رجانلا 2 ند دمحا ىنثدح لاق ريع ىباا نع لهوم

 دبع ديح* مبأ نع ازجا ةعبس ىف ىريمتلا ةبش نب ريل نمثع لتقفو

 لصفلا نب لهس نب دهت نع رصمب ىثادغبلا دماح نب ديحا نب هللا

 « ةبش نب رمع نع بناكلا

 ىفوت<ىرقلا شذابلا نب فلخ نب دمحا نب ىلع نبه. دمحا .-4:6-

 ع« بدالاو وحلا ىإ نيسدقتملا نس ىلع ةوبآ ناكو عع مد

 رعاش بيدا هيقف سابعلا ودإ ىيضاقلا مساقلا نب نلعن سام ديحا
١ 

 ةديصق نم ةحدمب ا نب | هدف لاق دقو ةلالخو أزو كييف لهإ نم

 دا ليك ىوجا نه فيذاوحلا سدر نول |
 3 92-0 ىو

 ايس

 اقظتنم ازوجلاب لابخا امبرو 0 ل اب 0 ينك سك

 (كيز اقلتعم نابعل ا

 أهيامو

 0 1 مح ف لري مل 5 ةلداضف نم ةهبق هللا عيخجو

 وهف ا 96 ا هل ةدشنا ام لوختلا و .سابعلا ئبا رعش ضف

 هلوق

 ا هقير سس ىهتشا 5 000 اييززيم دجعأ] درو مدولاب كريدي

 )1( 0 (5)2) ا 4١( رخآ كثري 1 نفرد

 ٠ اه #6 505

1 - 

1 
"200 



 44 (ه41. 53+. 5ةعر

 3 بجخكاو راتسالا ,قرتح“ راص دق هيجي ى اك ىرما لعف يعرف

 هيقف سابعلا وبا َىَش رطلاب فؤرعملا ىعبسلا ىلع نب(1 :ديحا(*)-458-

 ي ةريغو ىفدصلا ىلع ىبا نع ىورب ثدحع“

 ىترداتلا (ىميدتلا ده نب) نمحرلا دبع نب مساق نب دمحا -4:9-

 سلدنالا لل اريغص هيبا عم ىتاو ترهاتب دلو لضفلا وبا (2: زازبلا

 هلاق هنع ذخا نمسو ترهاتلا دامح نب ركب ءاسلج نم ةربا ناكو

 0 يوم ىسافلا نارمع ودا هنع ىور دقو دمحا نب ىلع دمعتم وبا

 عمس ربلا دبع نب رمع وبا لاقو ناوريقلا هيقف جاح ىبا نب ىسيع

 نبا ابشوو عبصا نب مساقو ميلد ىبا (نبا) نم ىترهاتلا لضفلا وبا
 ًالضاف ةتث ناكو ىرونيدلا ركب ىباو ىشرقلا ةيوعس نب دهتو ةرسم

 رمع وبا لاق اهل هفيلاوت هنم عمسو ديعس نب رذغم ىضاقلاب صتخإ

 ناتكي مساق نب دمحا اذ رمع وبا لاق دنم اريثك تعمسو هتيقل دقو

 |0000 وا ئربشلا زيرج نب دج .رفج ىبال ةنسلا ريزص
 ال000 لإ دنحلا ركب ىبآ نع ناعسربط لها كا هتلاسربو هل داهجلا '

 اريثك هيلع تارق ىضرفلا نب ديلولا' وب! لاق ىربطلا نع ىرونيدلا

 ةنس تدلو ىل لاقف ةدلومو هنس نع هتلاسو ةرهغو مساق نع هتياور نم

 نيقب ثلثل ةعمجلا ةليل ةبطر#ب هللا ههحر ىفوتو ديلولا وبا لاق 9

 نب سابعلا وبا ةعايجلا ىضاق هيلع ىلصو 50 ةنس ىلوالت ىدايج نم

 + كد
 ثنا دع

 )4( 0 (2) مص

 فنا



 869 (761. 55". ةق.)

 ىلع ده وبا لاق ىرقملا سابعلا وبا ىسيع نب مساق نب دمحأا -400-

 قلقا كك كيد ىثيلقالا سابعلا ىباب ىورعملا وه دمحا نبا

 ةلحر هلو روسجلا نبا لل انعم فلتخي ناك ةلطيلط لامعا نم ةدلب

 ربلا دبع نب رمع وبا لاق لضاف ةقث ودو اهريغو دادغب لل اهيف لخد

 نب ىلع ثيدح ةبابح نب ده نب هللا ديبع مساقلا ىبا نم عمس دقو

 * هللا همحر ىلع بتكو اره'ك ناروثم) هلع ثبتكو همم ةأنعيسو دق

 ورمع وبا ىنايبلا غبصا نب مساق سدح نب مساق نب دمحأ -401-

 غيصا نب مساق هدج نع هيبا نع ىوري ثددح ثبب لها نم ثدحح»

 وبا انا لاق مرح نب دج ىبا نبكا ديحل] نب ىلع ده وبا هنع ىور

 نب مساق ىدج ان لاق ىبا ان لاق دمحم نب مساق نب دمحأ ورمع

 ىش ىا نيعم نب ىصي تلاس تاق ده نب رصضم ان لاق غبصا

 ها حدا ا يفد رسب اي لاي ححتلاو مجاحلا راطفا ىف ويبعت
 ىقايبلا ورمع وبا اندشنا لاق دمحا نب ىلع دهت

 الاعفلا ذب ىنلا مهلعفب افنررق ديعب مل ىشرقلا اذا

 . . نسحا . . . ىذب ممت ىلب سويت نم سيف

 اييس الو رعشلا روهشم رعاش بيدا ىوحنلا ببلك نب ديحا(*, -462-

 هتوم ل كلذ ةاّدا ىتح هبح ىف طارفال هب لزي ملو ملسا ىف هرعش

 دبع وبا ان' لاق دمحا نب ىلع ده وبا ربخا فيرط 5 ىف ةرمخو

 لا وحنلا نإ قلتخا تنكح لاق ىجسحذلا نسعلا نب دم“ هللا

 وبا ةدنع انعم ناكو ةءايج ىف ىوعنلا باطخ نب ده هللا دبع ىبا

 زيزعلا دبع يب ملسا ةعاسجلا ضاق: ب نيعس م ديحا ىو ملسا نسا

 نم لمجا نم ناكو سحلا نب ده لاق عيبرلاو ينزملا بحاص



 انا در (01*1. 55 ؟.)

 بص ا نا ده 1 انغس « ىج ناكو ىنويغلا ةثار

 0 ال ررأ رسل عزابلا بمال نع نم زاكي
  ةرامعا كيف نأ كلم ككلذي اًرميشم لوقلا ةَيَق م ةربص فو

 نب ىف ا ىنيعلف لفاعحتلا كَ تدشؤنتو ها 8 قلع ترجو ديؤ

 ةوسنلق هسار ىفر لقحلا طسو 'ىا دغاق رفازلا ئروكلاو ةبطر 57“ عراوشلا

 للك و هكشيي هه ءو ةالحلملا ةبلعلاب ةسرفو قلكيبع زخ اوك هيلعو 7

 لوقب قولا ىف رمزي وهو رصانلا نمحرلا دبعل رسزي 1 اما ىب
 ' : ملسا ا ببلك نك

 اين ا وجم تيصي ةلقم هل لازغ اشرلا اذه ملا هاوه ىف ىنإسا

 اشقرا ىحور لبصولا اء شتري نأ اش ولو اشو يع لسيس دساتح أنةيب أشو

 00 علطلا اذه علب انت هتف ةرياشن نسحم نغنو
 ىيلك نب دمحأ ناكخ هيأب 4 نسواجتاو ةئيد مزاو تبلظلا سلاجم

 عطقناف دلك ةراهن البقمو ارياتس ملسا راد َترأَب لع رورملا الا هل لع

 طلتخاو كرغملا ىلص اذاف 56 ةرآد لب سل إب سولجلا ْ اسإ

 نب دهحأا رهص ليعف هراد فاي ىلع ساجو أحورتسم 0 م

 ةدالبلا لقا تابجا نم ةبح ساو ىلآيلل ق

 ضيب هيف ادب رخالابو اخاجذ ةيدذ ىددان دحا]َو مهيد أم 9 لف عتعأو

 هدد: لبقو هيلا مدقدف هدا يلع اع مالظلا ط الدخإ دنع ملسا سو لج نيخكتو

 ىن ليحاض لات ديكنإ نمو مسا هل لا 3 اذه ذخاب ىالوم ماي لاقو

 ملسإ رماف انبيف هداه صارو ةعاجرض مد نرعت دق ناكو ةنئدلا الا ةفايض ءاأ

 اي ةتيبتا امض ىلاو كتيفنب :.تغلب . انهو ىذاي 'دل لاف ةقرعف ةلفاتو

 نقر

 31 دمحا|

 | معذب اق ليدعتف ها اح
 ل
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 نق دوعتلا نعود. م 0م م ل سلاجم نع ىعاطقنا ككافك

 نس ترد ل3 ةحارا*) 2 0 م يدع 1 تعلق جت !راها ىباب

 اراهن الو اليل تدق 7و ىزند رعذ ةايللا هذه دعب قِبقَراَف ال هللا. نايس

 دوي لاق انيزد ابييح هيعمل ن: ل يح فرعذاو ماق ملا ' نو الع

 لك ترسخو بأ 1 نب ديل اناقف أخي كلذ لاضإا 5 نبا

 ايلو لاق كلذ ناعضا رسخإو هدب خاف ةليل لك تانك لاثف ناضونو

 ىنسحعلا نب ف لاق ضرلا ة:ءيدصأو ةلعلا ةتكهن ةنبلا هتدود نم سيب

 |وِسل هن د.جوق هندعف لاق انش باطخ نب د هللا َقْبَع وذ ىنرجخاو

 ةليج اذلف ءامطالا اما ىزرعم ىئاوذالاعف ىوادشت ملو دل انف لا

 قر كنروعس ولو ملسا 0 ةرظن لاق كو هد أمو 0 7 مهل

 لاق رجوي اضيا هللاو وه ناو كلذب كرجا للا 0" فروزي نا

 نذاف ةياع كتيندانساف ماسا ا كضوتو هز  ىسفن درعطتا و هذمحرف

 تيبلع دف تلق: نه امو لاق'ةجاح ىلا هلا تلقف يطت اهب رانا

 مت لات ىداع بلاطلا مامذ نم ببخ ىب 5 6 ككيمج و

 للا لك هلا ىبلقف ىناذاؤ مسا ةرهشوا ف جرب هنا ملعق دقا نكالو

 لاقف هتدايعب لضغف'"و تومد لجرلاو أهيف و م ىتلا لاحلا 1 ف رفتغي

 ليلع سيلف دب ال هل تمل اذه ىنفلكت الف كلذ ىلع ردقا ام هللاو

 ل باجا ىذح هد لزا ملو لاق ضردرم ةدايع ى 2 امئاو كش كلذ 4

 لاق فلخ الو هل تلقف ادغ نك الو لعفا .هللاو تسل ىل لاقف نال مقف

 ةيدأت دعب ةدعود هترمذ او بيا 530 دمحإ ا 0 لاق مخب

 ثتلقو ملسا ل تركب دغلا ناك ايلف لاق هسفن تحاتراو كلذب رسف

 امو ىلع ةبعص ةطخ ىلع ىنلدعهت دقل هللإو لاقو محرف لاق دعولا هل



 ل ا ا فحم 5

 ١ 00 (زلفا1. ق4, 44 )

 كدغوب ف نأ (نذ) دب الاولا تلق :لاف' لذ قيطا 2 ىرذا

 0 دويحأ لزخم انيتا اف لاق الجار ى ندهو ةادر لكاق لاق

 نا اكو ىمدق دل نأ عيطتسا امرؤ نوع ٠ للاو 0 ا لبست

 قفرصفت لرخملا وعلي نأ داعب لحقت 3 تاقف سمت !ذ> ضرعأ

 تنخار ةئعبتاف اعرشتس هال لاق كبل اكعد لا هللاو يي 1 لاق

 ىكاسماو ةتعرسأ ىدب ىف هنه 0 ا ادرلا قراعتو قدادتف :دادرب

]1 
 دقو بيا ند تو 1# و 35 لمد كك و نك ردا 1 ىو ل

 روغت قار الف ارخبم بردلا لوا نم انار ذا :ولع لذد :ءالغ ناك
 . دقتو ن“ لاجةسأف ةيضصخلاد د هداف نسحعلا بأ دا
 هياط

 مآ حاد 21 | م |
 ف”فيع .كناسشا3 00 ن 1 هيلع] 0 يالا كرا ل و ل 6# د ل ىنددوو 2-00

 1 ١ 4 0 . .0 | : .٠
 هللا دبع اب 5 0 ل 23ه ةهععد ديلا برنو بتنسودو عجرتا همنا 7 لاح *)

3535 
 7-0 يبا ات

 لوقد انثذا 37 مع 00-0 5-0-2 2 لاقف مك ا

 اف | 20 ١

 ليحعتلا مياهلا ىل ىلع اقفو ليلعلا ةحار' اذ ماسا

 ليلجلا 5 ةمحر نم ىدارذ لال ىهخا كابس

 تجرم ف لاق نأ اك“ نب ل ا 1 ءظ.لا هذه ان دللا قا هل ا او

 قراف:دقو هيلع را ا ىلا طا سو امش" للاب

 0 دو اندنع ةروهشم ةلحإ ةذهو قكايدق| 0 ع ع 1 اف 14 أين 3

 ناب وعو لياج ك2رمسب نم اذد ماساو 1 باطخ ند دهعو م 0

 دهن ودا لاق اييدا ارعاش نادكو بارز قفا قى يدم ه2 راتحلا

 (1] (ةرطلا ىلإ فلوملا ط++ اذكر دوقالو ةءدال با لبق اذد

0 
7 
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 : : 2 1 2 95 4 ١

 ىف اذه ملسا ىار هنا ةقثلا ىنربخا دقل ىل لاقو اهفرعف باكلا

 ربش 1 دناق مهو قد رط 0 ىلع دحا داحب 2 رطملا ديد 8

 تفولا ىكلاذ لثما ور نسسانلا ةلفغ نيحت دقو اهلإ ارياز# بلياك نبا ديحأا

 نسدك لف ىشرقلا دمحم نب مساق دهت وبا ىنثدحو ده وبا لاق

 نبا ةهض ردق ماسأب ديو 0 خت ارعش رد نإ د دلل بياكح نبا

 طقسا دق بياك ل ناكر نو تا ملسا ىلع :طءلخ

 نيوتتلا

 مساك دولا دس 0 0

 نللذتا تاطخ نما بسكن لاف رعشلا وعيش 3 8

 دا 0 ا فذ : ف 2 31 هنأ قحلا

 تالكا محلا ىف بردك 32 لصد 0 ذا ايس

 ىبيجتلا ديحا نب نمحرلا دبع نب ده ىندشنا لاق ده وبا دشناو

 200060 57 فنلا بادح ماسا كل ل ىده| ذقن يدلل نب 50

 ا كتي. 5 أاعوط لل نلبهو 1ك ظخا لحي ريدعفلا كتابك اذه

 ََح 3 :
 3ىح نب ع قَد كىفر ةبط نق لها نم ند رم نب تيل -1463-

 ه2 [87 ةلكس أهي ا بيبح ند هللا دبعو ناسح 0 كيعسو ربثك ندا

 سلدن 3 روغت ند ةكددم ةشوطرط لدا م 0 رسيس نب دمحا -464-

 ا حط سلدن الاب ا كثدحو كسلا لدر

 ماما كدد هيكو ةءامجلا ىضاق سابعلا وبا أضس ن: دمحا -465-

 كانك ضعب هيلع ىأصو 010 م هدليشلاب ىفوذ ميم ىوعالا

 4 ةيلاع نس نع ىثوتو 171000 شكارم ةرضع ةلودلا

 دبع نب نطق نب دحاولا دبع ند ىنطف ند براحم نب دمحأ (*)-460-
28 



00 
 اوي 0 4

1 5 
 لاو 0

 | 161. 5 م.

 2 ١ ١ 500 ةبناوو 2 1
 حاضو ن ديوعم ن* 6 وعم ىمسندنا ىربفغلا نطق نب كاملا

 لرد 3 5 0 هوة
 3 سلدذ كف انادو 5 ارذلا طز | 2

 طاشلما ناب جيووركت تيرجعم ندحرلا لب ند ةرطم نب ديحأ - 1( -
 ذيس ٠

 ةنورواشي :سلدنالاب رمالا ةالو دنع امهظعم الضاف احلاص الجر ناك

 ةذالا ١ ةينا ا 2ك . كلذ 24 ديلا 0 13 5 ؤمدلل اعد ,لم
 0 ل - ١ 3 ان 2ث

 ١ 00 ناعم
 بورا رسلاص آى و 00 أ كلم عسو 2-3 1 نوع ن: ليعس رح هور

 مك نب قى « نا دللا دوك بو ةدابل نب روع نب ليوم ء نوياس نبا

 نباب كف ,عملا ديعس نت مهاربا نإ: دج هللا دبع وبا هنع ىور يللا

 نباب فو ردملا ديعس نب دمحأ ن 5 لايك“ هدأ ردع 5 ىديمارقلا

 نب 9: ده نبا لاق تيب نب 00 دبع نب زيرعلا دبعو را

 نك 1 هاف ديدأ

 ده ردا ةركذ ار عام بميدإ ىاتنيكلا ىدزالا دووعسم ند دمد] -468-

 (دع) ىلا ا .دأ ةقد رط 2 ةرعش نمو دهدإأ نب 2

 هيلو كل ا 0 شل ينعم ما غلا ىلع نيلذاع 5

 هد تعلو ذم جلا ردعد تايضر ةسّ نم ىوهلا نع قيفب ا

 بيدا (ةر ,يسجعبل !اب فرعي ) رفعج وىدأ حاضو نر . 1 ن: دهمدأ -409-

 ةعطق ن- ةرعش نم ةيركفلا لصالا ىتدرد ارعشلا لوف نم رعاش

 تلضخنو مياد لاقتعا نيد ىفولا  ىنمسقت ينم ىناكو

 5 ىو 3 ذل ةعبن ىسوق كنسرغو ىثحار 2 ةطوخ ىحكر . 1|

 ظ

 قوفصلا قش ةظحل ملعي ىحتضا ناديا يراش انو
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 ىويسلا لبق هظاحأ لسو ىلاوعلا لبق هفاطعا ىذث

 هلو

 احا ارم هت ءالم تيلم دقو ىلتف ريغل سيل رد او

 احاير نبعالي ةيدأو ف ىلخو انيل هفاطعإ ىول

 ورسلا رجدش ىف ةلو

 رصنلا قرولا كناصغا نع زمالو ايلا فكترانم شطعي اك ورس ايا

 رضغلا هتادار  ىلطسلا لع لملف اا للملا لئاطعا ياش

 دق. اا هو

 هنج فراخكز نم انل تفر مامغلا ىدثي هعضردو

 هع نم ةدرب اهل اءدقف تانداخلا دب أاهيلع اوقوت

 + ةركس نب ىلع ىبا ظفاخلا (.. .] ى اتباث هعامس تيار

 ديبع نع ىور ىسلدنا (*:رمع وبا ن ىبلغتلا تبان نب» دمحا -4750-

 ديعس ند ىنغغلا دبع (:ركذ) اطويلا ىنوللا ىبحي نبا ىبعي نب هللا

 هن .ةردّغو ظفاحلا

 «ب عع ةنس اهب ىتثوت ةدرلاب ىرقللا عيبرلا ىبا نب ديحا -471-

 اء ده هبا ةركذ ني.رهشملا ددغلا ملعب الملا نم رضن ني ديحا 332

 يب(ةأانعم ى هلثم كِل مدقنب مل ةحاسملا قف اياتك : نا لاقو دمحا نبا .

 جيك رعشلا رورة ميدق رعاش بيدا ىملسلا مي - 24 . نب دمحأ -455-

 هب رصانلا ندحرلا ديع مايا 5 ناك هذظا اجلا

 ليقو .رشن نب رابجلا دبع نب قلاخلا دبع نب دهلولا نب دمحا -4:4-

 ىلهابل مام نب ةبيعق نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب رشب لدب سيف

 ند  ىبمحمو رخيد ند  ىسيع سلدنالاب حمم تقوحل ةلطيلط ىضاق



 أ 161. 557 مقا

5 

 0 حلا ديس موج تأ 2134 ا اة افيف ذأ ل ديب

207 57 | 
 0 2 58 لكنأيق

 نب ريخلا ديعس نب ديح“* نب زيزعلا دبع نب ماشه لن كيحا

 وبا مهنم دحاو ر.غ هركذ روبش# رعاش تيذا دوم وخا مك 5

 ف تانيا نم سجرخلاو ء درولا كك دل دروأاو رساع ن: نيل

 ١ 1 لدانم ةروخأ ةبنارجا ى نضورلا لا رظنا

 ةربخعو د اهوفيد ىرس حاير لا هقوق عينك فد ذأ

 ١ ١ 7 هياط 2 0
 ةرجتدجي تيب ناك ىةح ةيبرعص لاح مسن مسح

 3 ةراختو دهءامكا هدوطت هقيايم ىف لد د
 ١ ك0

 ديدأ ركب ىبا نت ىور ريكي ند ةيمأ سس ماشه ند دمدحاأ -4 06

 كفر ىلا 0 / ىادعلا نم: لدعفلا نبا
9 0-3 

 ف !
 2 003 ةئس ,اشه نب لا دك ىثوت لاقو اجل من2 ند هللا دبع ندا

 سلدن الاب 207 فرد وم ىذمللا ان َّش  ىع# نب كه ]7-415

 دبع ىا طوس ل صح دكا 0 د هد 81 لمعس هدأ ّ ركذ [0/ هد
 2 4 1 00 قنا

 تارد 1 را نب لتر ند "نيبخت نب ديحا ظفاحا ىروعلا هللا

 م 0-22 ىلعت اكو ف4 )| خ2 هدرص ااغلإ ل! ةلضأ 3

2 

 . 2 تامل ةيشأ اذنلو

 قوز 3 ةمدعملا نيم لا اللا ند أيركز 1 دح ند ديحأ -178-

 انركذ دقو لهس نب مساقلا نب تفلخ مساقلا وبا هنع ىور ديبا نع

 500 - ١ : مدت. يف 1 7 ٠ 4 ١

 هي [#78 نس ايفون .سانلا نب ناذ ركذ ىر انا باب ى اروخ هل
 4 لها 0 رباغج ابا ىكي ب نب "نبع نب ديك ف وح
 00 ئفدصلا لك ىبا ظفاحلا 0 تاون ةوخأ قى 7 4 م أ 3 ا م اج نع 59
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1 
 [ امض لح : 3 ةدوار ملا * ىروةنفلا 7-0 رغم 3 52-0

 0" 0 هو تحت

 حاضو ن 56 نع هل ةاورلاو اهقفلا كل ادودعم اهيبن

 دن الاي كاملا نك ١ | 4 يدعم (بسل 1 56 0 3 ر 4 ناحل ادن الاب انغاانيست'(نازكز نق مفك ل ا ا

 | الس / ل .

 او ما نب ا ريمال اج را كرا كاش ناك م اجرفذم

 ١ 3 5 5 ١ 1 ا 1 ..أ
 ادد ع نبا مسا نو قفزت لو ن.دحرلا دبع نب مككلا ةفياحأا|

 : : : ١
 ل تخش 1 ىرقاغيلا نيسكأ نب دانك ند 00 نب تدير 6 ندو

 درغ ند 50 لحل جم قرؤتدفلا ةالوم ا نبا |[ (4 0 ناكف

 ا شبقلاب ىرفاعلا نقف وديأو ةدروأ 0 0008 0 بيرق ةبطرق

 دي شيف نوع ند بوقلاب هيا فككلات ند اضدإ

 ماا دل نم

 راو علوم 3 نقلا نباب نزرحب 8 زاب نب 02 ند مداربا -14814-

5 
 د

 0 نا 0 نا 6 نب اب عسو ناسود ب ل دبس ندا ,ىنيل : ل مهمه 2“ مما هل 5

 تنيبَدَو نيالا ب هيي هحح ىور 17 يح نسلدن الا 520 قوس انا

 لق 5 م ىندمحرلا لبيع ن 0 0 ند دعح» ىدأ رجخا 5 نبا

 لاق لك نا 0-38 اذ لاك ا ند كا ف لاق لياخ سس دم انإ

 لوقي نواعم 0ك يشكت لاق 5 ارغلا غلا 0 3-5 ا 0 م .د»اربا اذا

 فة ود 1| هللاف ل اداسملا ةذه امأف راثالا «ذه دام رازع ام
5 3 

 تهامو ةدالب للاجو نم 000 ىبطرق ىدارملا تاب ند ما -409-

 # سنرد نب ديعس وبدأ ةركذ غ1 ةنس اهب

 )اله رب مساق ند دهس نب مهداربا -485-
 50 نا نم و ىسيقل ا لذه ن' ن

 1 هطبض اذك
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 جالصو اريدع» روكجذم ىسلدنا ى رشا مالم داسلا كبع ل نب دو جاضو

 رركذلا مسان 5 نب هابل ىا نبا هئظاو م08 ةدس سلدن الاب تزأام

 «ي اذه دعب

 اسيدرو اليلج أهيفف ناك ةنليبشا تاو م ورشا 1 بوس ةطرشلا
 نا

 بحاص بيطغلا مك املا ىدسإ اوي رشللا: بهم نب مصاربا -:84-

 ب ردن اييطخو اريبكح رماع ىتا نب دي 14 ىبا زوضنملا ّ 0

 قىديمكحلا لاقي 3 عخذ بانج ةددند !,ءشلل ناكو ىكذم ابيداو 000 ب

 ند عمج 3 تاداوم اندلبب ها 00 7 سشدب كنف تثدار

 نم دهفلا ىدا ن: نمحرلا دبع نرطأللا ى ال 5 ممو هدو ءارعشم || جبادم

 اهلوا ةديصق

 لماوهلا عومدلا ضيفا رّدنت اكو ل ز اغملا مور 0 الياف افق

 أهنمو

 : لياضفلاو ىلعلا رغ ل تنم هناعتنإ ىرعش ردح ند لتنمو

 000 ا ١ ما © © تةياثهاإ :5١" «٠ كنا © ١ © قه" هأ"ه © هه“ © < انه اذا غو
90 

 31 لج هلوق ف ةدهزس عماس لك أنمعمس ىف ةبغرس(*)

 لهاذب سيل وهو اذه لهذتو بغغارد سيل وهو اذه بضغ 0

 ل دايشلا بزذع رجلا ميرك اداوج اعدزا و يفلاف د الدا ايلاخ

 لياشب  سيلو الاس اونزو

 لز اوخلا د له .ةلددح ىنث ةد كك ناك ةقففقلا كل ول أضن

 لحاوس نود شضر ال راح ةيناكل ةضعبك ناك ردعجلا قأ اول ماعو

 هب مهنا 5 رصع لها نم هتريدحت

 ةايوط ةدددعت ند 0 كه نب ةدابعل أهلمو

 نلحلا ةداغ هللاب فلحلاو دهتوع# كفلح هللاب نانفلجا
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 فلذة يمد ندمت مل ذل كلضفي انءامجا ناك ول

 نباب فرعي مساقلا البا قردزلا ايركز .نبادجم نب مهاربا -483-

 بانكب ىدييزلا ىنسحعلا نإ تح ركب ىرا نع ا 21 ىلياقالا

 سحال ملع نا اردصتم ناكو هلع مساقلا نب ليعمل اع ىبال رداوغلا

 فل لك ةغللاو وعالاب 0 8 ناك هيلا ديد ل اتوو ديلع | ارقد

 ىناعم هيف حرش باتك هلو امبل دقنلاو ةغالبلا ماسقأو ردشلا ىناعم

 ةدءامج ةهنع ىور نسح بانك وهو مرح ندد وبا لاق ىبدتملا رعش

 جينلا ىلع نب هللا ةدايز نب ىكلملا دبع نورم وبا هنع قرشإاب ثدحو
 سَ 6

 نإ باهولا دبع ةروغملا ) ىاا نب العلا باطلا و د ىوغللا ينمطلا

 مدربا 8 أيهخم نورد و 01 0 ف 5 ن ان مر ند ديحأ

 بدالا لها ن م اداخ ويش نك لاق ىرذزلا ىشرقلا ايركز نإ ده نبا

 ةمالع ىلاذ نأ 1 ذاك ص هيلع 1 اذا فردا 5 ,ىملاعثي

 لماك ىرح عضوف اصقن الو اللخ هيلع مهوتم مهوتي اليل ىف ل ا هه 4 0 3 1 7 . .٠

 خمالع لاك ا نود ةدوديم دان هيلع ندذد اذاو 70 فود ى لع

 فرحلا سصخقن لدهل مات ريغ ند هيلع هي ذا مهلاس نرحعلا نا

 وخلا نإ يا ةبص اسبا, ىرجلا كلذ :ىمسوو ىرخلا لال

 يب 21 ةنس ىفوت اهب لفقم ةبعلا نا أمك ةارق) هجةي_ ال اهب لفقم

 قوت ظفاح هيقف ىبطرق دادحلا نب يناف نب دمحا نب مداربا -6 © نع ا 2-- 0-6 ١ هو --آ _

 #« |*الإ ةنس

 دعس ىخا ن 1 نىناعبشلا نوع نب داعس نب دمحأ نب مهاربا -487-

 2 اهيف تاَفَر اهم او وهو سلدن الاب ثدح هبأب قف رولا داعم نبا

 ا



 ا
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 - -488تيب لها نم 7 وبا دوسا نب دمحا نب هاربا 6:..)*(

 اغلا وبا دنع ىور ةلالجو .٠ م96 ةئس ىفوت هريغو دهم نب محرلا/1)
 (ةريثو ىجابلا ديلولا يدا نع ىورد) *

 يييا] رغاخ لبولاب ةوهشلا»_رئسحلا ىولعلا سيردا نب مهاربا -48وس
  0 7 2ا 0 ١

 نم: ده رماع ىنا 0 تخل م | 3 2 + ناصيف اجسوهلا صبيح رعشلا تع

 ةليوط ةديصعق دل ةكينارا ف ديلا لاق ةنتعلا ماي 31 159 شاع 2 رماع ىبا

 الفلا دحإ هما نسنر ند قلك نب ليذه ةلودلا لد وم اهب 2

 اهلوا ةربغ اهجرد ىف وجدو

 بنلطم ىدنع رهدلا تايب ال و بهم 2 بصدق 9 نيبلل

 ننيكحي ا! قداص 7-2 ىتات أه ف 2 اةةذاكلا كد 5 مآ

 تكل ةعيبطلا و دطن اعيط 5 لا أي ةديك كح لا
 5 577 0 ىف م0 1 ىر رجح _

 ير

 برغس ةراكملا ةدفاول ىسمدو ممطس ايازرلا ىنا تنقيا
 تت

 بهذي لقعو ىوركت ةذاودوفو ملاس ضرع تادالا نس اناف

 0 ااا ا ل تدم رباج نب قحسا نب مهازبا -490-
 *« [41 ةئس ابد تام ىسلدنا عياصلا ناسح

  ىنكحي نورم نب رمع نب كاملا دبع نس نابا نب مهاربا 491

 #« (سنوب نب دبعس وبا ةاكذ رفع نبا ةنع ىور ىسلدتا نومُتع ابإ

 ا نب ليلخلا نع ىور هيقفلا قوس وبا نسبا نب مهاربا -499-

 ردع ن: دمحاأ هلع ىور ىريبزلا دداولا دبع نب: ل يح تس ىنعو ىةسبلا

 (1) سرد
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 ىتسبلا نع ةدشنا هنا ردكذو ىرذعلا

 ىراجلاإ مهردلا اذه رخا مهلاو هب تقطن رائنزد رخا راثلا

 ىرانلاو 0 نيب بلقلا بذعم ارقدفم نأك نا ايبنهد ةرملاو

 ثدحو ةيلهبشا لخدو سلدنالا مدق ىلصؤملا ركب“ نب هاربا -495-
 ترا نيل نق ديحا ىن قيضلا نب نيك يغفلا نأ نا

 تدوم نبا نع دحباو ريحان انإ نيكورتملاو افعضلا 25 هبانكي كضوملا

 نمحرلا دبع نب ليعمسأ ىلع هثار لاق ربل دبد نب رمع ىبا نع

 *, يدزاك ىلصوملا 36 1 مدا اربا نع ىشرقلا

 يب مد ةنس ىفوت هيقف ىروبلال نارمع نب ركب نب مهاربا ويس

 نب نمل مساقلا وبا هنع ىور ىسلدن الا 00 نب ميهارب -105-

 رصحدب هثدح هنأ لاق مجحعملا ف ىمخلالا ريطس نب توبا وب نكح

 00 هبل ل نب ىسوم نت ميه ردأ هلعلو ةديبع نب ةحش نب ريع نع

 2 لإ ا نأ اذد دعب ةركذ ىتايو ةدج

 ا وحش هب قرا ىبطرق فرو هاك نب نيسح نب ميد ربا -490-

 فو :ىتفملا) تحل و ماس ن مصاع نر راسل ميهربأ 491+ 48

 كد رك 7 لدي لعج ملسم نب (*) مصاع . : هذ 1م سيكعلا ه0 نخإ ع

 مايا ف قوسلا ىألوو تاددحو عجم لْخر قوس ادا ئخخي ىسلدنا

 ي (05 ةكس فر أهي كلباَمو ده رويمالا

 كرانم حاضو نب 1 ب نم 0000 بطرق ل ن: معربا 10م

 ىنللا | ىبح# نإ ىبك 3 نع ىورد وسلا ها نب ميهربأ -409-

260 
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 د يرام رش رعب دخأ 10 ّى ل 1 ١ ىرهبلا ن 0 نب دبعسو

 9 8 0 هل اضيا ىرجببل ىهخللا دالك نس مهد ,دآ -500-

 اهدحا سنرد نب ديعس ىدأ امهركذ مالا ةيئس سلدن الاب ئثمللا ى يع

 نيذلا ةعيسلا يع أمحو 01 0 مس >ر امدالكو زخآل دعب

 ردع ةعبسلا رداسو 5 وريوجس ذا زر نم دحاو كو فذ : 'ريبلا ظز اوعمنجا

 ببوش نب ميد رداد ىقفاغلا رهنلا ند دبعسو قنانحلا سوم نبا

 وبا كلذ ركذ عيبرلا ىفلا نب نمياس نب دمحاو رصن نب نديلسو

 0-1 63 ىلإ ن ٍدولولا

 نم رغاش عابصلا نبأب لزرع قعسإ ىدأ ةريخ نس مهرب -501-

 1 ' 0 ودا ّ ك5 ةيليوشا ا

 2 فاحضجلا

 تقارفلا ةعاجأ لاثعت ىلا ,سمش هد 2 م حك

 تاع نك دحض كحضد ف 5 ةربلاو 8 دو ىكبد 5 غلاف

 ااا نزح لك 1 اكانم طخ دعزلاو

 ىجافخ | را ا ودا ةجافذ نا (هللا دبع نا ردغلا نا ميهربأ 102 06 هع مدمس 7 14 14 ١ -070 ١ :ةغلا . :. -203-

0 

 روثك ةردشو .ءاجهلا 0011 دخت ل ثلا نسح زرزيم مديدح روجشس رعاك

 2 يق يم 2 5 عومج ات دذأ هخع ةايشإ ضعب 87 دخأ نءعبت ةهه هل تنادكو 5
 هاذا 7 .٠ اولاد 3 1 7 ١

 خد 0 ناقد رثثا ل ةخْطو اسد د 0 7 موعلا 3 سلا ردو ن* جر“

 نبي راص اذا اكسو ةدحو ةردزجلا ند برآت ةيغلا ل لاب - تكلت

 توضصلا هديدعدف دسغعذ ىذعحي تكووذ ميه ربا 5 هتودص ىلع اءاب قنان نيابج
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 ا ةريزجلاب ىتاي ناو هيلع ايشخد را ضح كلذ لازي كو

 هصقن انزو وا اددع 1 ىمس اذاف همواسيف ةهكافلا عيبي ىذلا جااعملا

 ند ةهدجد 22 0 راثخب دنأ طرش كَ نر رولا وأ ددكلا كلو نم

 لزغتب نمسح هلك هنا ىلع ةرعش نم نسعتسملا

 اهإ كاي ىنيعلا ذ :ارقاي اهاخمأب سفنلا ةهزن أي

 اهارت ى ةلاح ذهو الدإ كاضر

 اهاخأ 1 سفن لإ قمر َ ةأبا 5 لضفلا نكردتساف()

 اهاوت : ول و 7-2 افطع طق 3 الو 0
 2 2 ل _- 0 7

 ف اهيفو ا ذل د وجو اب ابرام ار“ 0 نوقب 6 ل 921 خم 0
 5 د

 نسا ةئمس ابا ىدحأ ى دا هد مممد وأ ءاذغ 5
 ةلاسر اك ص رج ف لاطو ىرما 3 هد بيشلا صلق

 هدي ىرخاو 3 ىلإ نكست ا هد وطخحت ةرات

 مدد رإ -8505- ورلا وزغ ىف دهشتسا ثدحعس ىسلدنإ دواد نب
 نس ا

 دي سرس مرت سلدنالاب

 ن ياي باعصإ نم 1ك ناكل قوس ود (4 !نايز ن: ميهربأ -50/-

 كلذك ةأر وأ ةفححص هخظ'و اهقفلا ىف نيفلولا دعب ةركذ مايرع قدسيا كلام

 اذه انركذ دقو ربغو ةدج نا بسنت راب و 0 نب ميهرنا و هه اًمقلو

 باحدصا نم قورغملا وهو تاب ةنسلا هذه ىثو ةه جرتلا 5

 ضفغبد 2ُّ هتبار دق ىنا قد لفنورعم ريغ ىنأب 5 مهردأو نوكعحتس

 5 ملعا هللاو 5 ذود 1



 م (1761. 08 *. 68 +

 ىورد ىسلدنا دايز أبا ينك نكن رق ليؤع ةحور نب ميهربا -505-

 د ديعس ءدإ ةركذ 111 ع ةبقيرفأب تان ديعس ,.ول نواس ةئع

 ىبح# نع ىورد ىرببل قحسا وبا ىلهابلا بينوش نب ميهربا -500-

 ىرمك# نبا « 15 ةنس ىبسلدن الاب تام ميثيللا

 د للا ديَح اب ا بطرق قه | و دآ ركاش نب مهربا -507-

 ةفحلص ازعل يح نب ىهع# نب لاهو 0 5 ىو نب ديحأ ىنبا

 ل.ةو هيلع ىنثاو رجلا دبع نب ردع وبا هج فيلح زيرعلا دبع نب ملسا

 ىلع ف قى لادب 1 نب ةراصع 5 حا 11 ناو اندد الضإ 8 الجر عد
 دلل 7 دعبل

 ١ 0 .٠
 20 ناو نوع نأ هللا دبع يي ا أ 06-_ لاقو 5 5 نوكي نأ

 ل
 نأ بلطي ا مي ارظذو مهيلد منال ناو ز ١ ارخلا 262 هللا 00 ناو

0-3 

 | 1 4 8-0 ب )ا .ساقلا ئبا 5 ريدلا لا انعم فلتخي ناكو تام نإ كل ملعلا

 32-5 دبع ىبا مالك رخا ا!ذد هلل ةهدير هع نا 0 3 مساق وك 0

 ارزاللا 3 3 ١ لا ١ ١

 : 1 + | رب درس 1

 4 | ب
 ع( ةقملإ7 : .ىك 8 2 05 1 ات ىو يع 5-0 35 م مدأ 01

 ظفاحلا هَل كيك <10 هنإ لاق نم لوقو ةيف فالتخالا افنا تركذ دقو ظ
 اس

 1 1 ص 1 1
 7 ملعا بيو 2 صأ ا ما ا نسج ب ميهربأ

 1 و تب 8 | هكايئادكع“ نى نحل هيو 6
 95 جس ناح قوعسا و ىسفتلا عيا ملا دبع ن ميدربأ 510
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 يسلدنا م 0 لاقدو ةرسجم ن 0 | هللا دبع ن: ميهربأ -211-

 0 د نذم مدقأ وه 89 م نعو نىنالقسعلا ةسنك ب" نسحلا نب دهم نع ثدح

 ردع نب دمحأ نب بوقعي نب م ءربأ ند هللا دبع نب ميهربا -519-

 ىور 0 دقت لردع اي 0 ليلا ( ىر

 ماقاف قرشا 3 كلكر م ةروخ حو ةمعحلا 0 ىبا ند هما

 لكتكو هك ندرشع ن م 0 ىئاسلا 0 هيي 2 اننيكتم كا
 - تح 000-847 .

. 

 لاجرلاب أماع ناكو دحأ بنتك مل 1 ىفلسلا رداطلا ا 85006 نع

 7 0 | اس 3 8. 1 . ١
 أدِش سلدن لاي اهب نا ىلا هدمه نم روغي مل انكدللا ح دااقتس

 ن هضايقت و ةآالاعو :.رظ هزو هلا ل لح 0 ب 6

 نايحإل نيكا و ىندقنت ناكر اضدل اذذ) نع ةرا
 324 3 ت6

 امهدجأ لذلا 2 وم ند الجر اءار اهناَو شضابقنا كيف 0 ١ 2 د

 اهمركا م ةزع هثمركا نو 1 ناه مهان 8 نم سس 5 وآ

 00-0 3 مك 1 رجلا ند 003 0 زقث اسد 0 حل قن ا طق

 ام هناي غلا 5 ا 0 0 6 ازوكم ع اس

 ايظلا لمتدعت أ رخآ سفن 5 - َى رأ 6 هد دروم اذه ليق اذا

 أامدنتم ةرثا ىفخ بسلقا تبا م ) رمال ىنناف اس اذا ىناو

 انحلال كلش عض“ كد لان ؛أو هتلبق | وفع 5 ل دححال
 - ّ _ ب ا كك

 امركم ضرعل ارذاو اهلنا مل اء! ةروبك طظروظح نع ف ءوطخا تدقأ

 ايي نيدجاب ىقلتا 0 أمساع كلح ما ل همك مركجأو

 أت

 امآوا مد ىدعلا لاوقا نوام أهنيش ا 20 ضعب نع انهنهذا

 اش ىل هتريص عوط 401 انك ا نأ ملعلا قح نغقا ملو



 هير ةناحج د5 لهجلا ابن ف ىذا ذلذ هونجا 5 رع هسرغا!(*)

 ٠ '  الساو ةايح ىهحي مل نيح ابك ايناف ا ملعلا دج تلق ناف

 امظعل سوفنلا ى ةومظع ولو مهيذ اص ةوناص ملعلا لها 1 7

 030 امهجدت ىنح عامط الاب ةايعم اوسذدو ن رابق ةوناها ن
 36-0 هك

 قر 3 اهدنس بمكا نا ىل» تنك اهياق كل 509 90

 | رشع قا للا ةمحر ىفلسلا ظفاحلا راص الر لاق اضيا ىندشناو رفسلا

 اندشنإ ةراملا
7 

 انيعبس ىرويع نم علبا ل كتعرعرت لا وج نام 2146

 انيعست ىردع 0 ك:ناج دقف ىبرل 000 و الاف

 اندشنا ةداملا براق املو

 ةدق ريخ مهو ثيدحلا لعا نم انإ

 ةثام نروجا نأ و ءحرأو نييوعمست ترج

 30 ةناولا راك املو

5 0 3 2 
 9 060 | 2” دك تتاح ئد هللا دويدعدف هي ىبابش م ل انا

 رضا ىمولع ندصغ اربك ىمهظعا الطول 7 0 0

 تف : ل
 ا ماشلاو نال لها 0 جدلا ابهلع م

 . ل 4 0 2 كتناخ د ا طخ اب 0 تازاجالا ةلامج #4 ما

 ىبا انته ابعا ربختت ن ١ اهئم زوم اف ا اهم لع | ارقي نم ةعمسإ اهل بتكت

5-39 

 * 0 ا ا ا 4 0 3 نع هس
 لعد ذبععب كا ينعكاو (51 رزاجيتس 03 لاو اهتيرا ت يسع ا

 ام طا الدش كوتكو كاذ ريعص انخم 4 اهتيراج لايجخا|
6 1 

4 
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 اتيحابص قربا ناكلا لك مارتسال اوال و عدي ول دلتم د

 -- ال 061: 69 ». 69 7

 2ع
 كح

 ظَع لوعحم ّك مو تاذ كاقلسلا| ,ءنح لاق حوعاسأ ودأ كثدهعدملا
 ع -2 0 و

 يناف اهلها ص اع قرا
 ةقعلا دل 5 لعد ايلف رص ايدحل 2 هد دوعقلل س عملا ردص ىط اعتب

 نم وع دعقادت هئزنلا دف معلا هل ل[ م ةتياط نضعب نا رظنو دلوقت

 هيلا راشاف هنم هي قدا بلاطلا كلذ ناك نق ردقلا ىف كارو لاغتلا

 لاك

- 7 

 لكلا ريغب ردصلا نم رويخ لاعتلا بفي.عب ضراو اديس ع

 لاعَنلا ن(1) ردبح رددملا» لاذ تريص هلا ليت رذقلت لذ

 + ةنايسوحو, نيوعستلا دود قف .هللإ ذيع قب مد 1

 ةيسنأب نكس ىسنلبلا ا ا غدآ دم دخلا د 6 نب مدربا م

 موف فص ةردش نب يي . روهشم رعاش ا راق 0 هنظاو

 ىدحو ,بتعايج ىف ىنارا رمال مهني سلجا ثيج اه اذا سأنا

 - ا 22 2 5 ١ع 1 . 5 | رغم .
 ل2 | .ى وس 00 1٠ را مل أود2و 0 و ّ 4 عمد | ديعولا ناك اوبصع | ا

 5 || 3 2 5 . . 3 ٠ : - ١
 ديعلا ف كلْذَك اذا [ديع نأ مهوانف بءركا 00 اغلا ا

 ىور ىقكو ىعالكلا ىت ايزلا لد اكسل نا 1س 5 2 سس ميهربا -51 4-

 0 رن 0-0 دبع ل لوو 6 مايا 8 ا 0 1-5 اع كنرح 2 سن ود ند

 ناكو نيتياسو نيعبسلا وعدن ى نمحرلا
 د ماضعا ل مدربا -0

 ةركس نب لد 2 ىضخاقلا نع ىورت) ةرازوو ةلالج كتي لدا نم

 )ل
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 ني دمحم ورإ هيف لاق دقو لب امشلا بادك هطقنف هيلع ةارف

 اهلوا ةعطق هللا ةمحر

 بجي ملسم لك ىلع اقح هل نا ةاضقلا ىضاقب ررما

 اشملا ىبا هيلا بتك ةغالبلا عاونا ىف افرصتم أغيلد هنع هللا افع ناكو

 للا همحر احلا نبا

 ةمب كالع ف برضا تلز ام
 ا00 ١ كينأف ىروكش دز لوقاو ةمالم ليطي نم رذعا ىيلاف)

 ةعجارف

 ب 07 ءافيلا 7 دبل ادنمدا 5 رجعت كاوا 6 د 8 ردعمغل أ

 لادقتا 8 ةويشو ءافذلا قدص ةدار) قيدصلا ثيفن نا ىدلو

 رتخدت 5 ةدهتو ءانسلا نيع ةسآلم عمسف ىضرت نا فكيلعو

 : ىقابرقلا- سا.ءلا وبا هيلا بتكو

 هقالطظلاو سبل لكيكذي ىدالم ان مولا ىرت اما

 ةقارذ هقلا نس بقار بلق 0 ا رحعجلاو

 هقاط هنع ربصلا ىلع لام ىنا هيلا ىشمب ننماف

 ةيأجأف

 ىلع ىلا دهشي رادب ىبةشن ان“: ةددغ

 هقادصلا ىإ اع بلد دمت! ىئدع قدص 0 ب رب .خأف

 هقاحل هنار نس زجدعي ءافنحا ىذ فار 2 نكنماو

 هقاحم ةريع هنسا 8 ا ل أ

 ' ' روكذللا ىقابرقلا .سابعلا ىبا لل بتكو)

 دعب ىلع اللا ميشجتن لبست ةميزع عازنلل ىدنيو تبتك
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 ىديح ضرقتسمو ىرد ضرقم لهف ايفعحست تدهع ام سنا دهعمو

 دي ليلا زردعلا أ تفطأان قياع كربل دهع نع (قاع) نأو

 «ب ع5 ةنس ةيسأ وبأ ىفون

 نم ىرغل رعاش بيدا قعسا وبإ ىرصعلا ىلع نب ميهاربا -ةا6-

 « اء[ ةنس ىفوت ءاكذلاو ةفرعملا لها

 هيقف ىيسيقلا نارمع ند ديزي نب لاله سس مسأق نب ميه زيا 512

 يل ا محل رم سلدنالاب عمس حالصو نايخإ نيك ذسإ تراكم

 رههزو ىابسلا سيطفو كييبعس روت ا ا ب يلا لدحرو ةوتكدنو

 نب ىيع هقخا نبا هنع ىور [4[ ةنس سلدن الاد تاسمو دابع با

 كلذ نوكي نا هبشيو ىسلدنا اسيطف نا لاقيو ةماشلا نب ايركز

 د 0 ةركذ

 1 سلدنالا لخد برغملا 0 ىسلب ا رطالا مسأق نب ميه ردأ -318-

 وخل دمحا نب ىلع ده وبا هنع ىور اهب

 ىنب ىلوم قحعسا وبإ ىسلدنالا ليدح نب ىسوس نب ميهربا -519-

 هللا دبع ده اداو رصدب 8 دبع نب هللا دبع نب دن عمسو لدحر ةيما

 عجرو هي قارعلاب ايندلا ىبا 50 اياو ةبيتق نب مام نبا

 ا

 ناك لابقو 0 نا لدمدعس ودا ةيمم ع قودص وه لاقو فلا

5-2 

00050 

 6 اصل ٍَّق || هلأ نىانكب ك طر نا دهحا 0 5 | ك ع ثردحو هيد

 هع ثاددحو ىوحعذلا , نويل نا ىلع نسحلا| ودا ةنع ةأودر ا 0

 5 1 ىةطقرادلا نسحلا وبا ظفاحلا ةركذو ايندلا ىبا نبا نيك

57 : 



 م (161, 3050

 دنع نإ: ديم نب نمحرلا دبع مساقلا ودا .تاقلا ىذربخا ل1 نبا

 لي 2 نب داي و دأو دمحأ ن 3 ةمخا رفعج وءدأو شسيمح نس  غسوبد نب هلاإ

 ةيحر ربلا دبع نب -_- 0 َّظَد اجلا نع بوس ىب 0 ىبا 0 هللا

 نب ركب ىبال ةعانقلا باتكب ,ساق نب دمحا لضفلا وبا ان لاق هللا

 نب دم نع هل انلخلا ظعا [وم ناتكب 7 خد وعم ملح دكا كو ايذدلا ىبا

 نب 0 نب ميهرب | تاس(* 0 ا لَم ىشرفلا ةدوعس

 د 6٠ ا 8ر3 ليمدح

 رعشلا رجعت فراع دداز لاق ديدق ىريبل ل د دوعسم نب / مدر .| -5230-

 د للذ 9و تيم ايتاكلا مذ 5

 ءاهقغلا تاغبط )| املع صعب هركذ 5-5 م هيجردأ -821-
 قأر 15 ن: )ا

 باعسصا و هللا ةمحر كلم با اعدضا نم زغاصالاب نقف هلادتإ هنأ لاقو

 ةلعلو أهقفت اكو ةداعر قوز رسما أب 0 مد ماعن ١ كو ىدل

 د ملعا هللاو ايس رع ن: ميهربا نب ىذدحك“ دارا

 ةيلئبشأب ىنوت(1) ىديجتلا شيبح

6 
 اذ

 محلا 5 ةداحدصإا

 نب دمحأ نب نورم نب ميهربا -53292-
 يي جممو ةنس

 * سنوب نبأ 5 ركذ [410 ةكس

 نب ديحا نع «ىئدح قع وعدا ىطسقر هبنلا] راصن ن: ) مبهاربإ -524-

 رمع نب ىو كح دبع نب ةلذ[ دنيع نب دهو جردسلا نا وردغ

 (1] ريس ضايب لصالا 4



 ىناسزلا تالذ ف ىيورعملا ناك

 ا[ (161. 70

3 
 ت7

 رد رش نب ليع نا 2 نيس | ا نع دحاو 2 ُ ربخا دبز 5 م , : :

 هل

 ذانكلا ان. لاق ةزاجا مزح نب دمحا نب ى 0001 د اف لاق

 نب .نمثع, اذ لاق دعس نب دلخ ان. لاق :ليلخ نب. دمحا ْقَربَخا لاق

 ىذثدح لاق اقريدص ناكو كد ىفأ ن دي دبع نا قري / ديع

 نبا ىدعي 3 ريح ند ديحأ اف لاق ىطسقرسلا رص ن ميهربأ قوس ود |

 يرد داني ىدانما قرع: عم همم تيفيح لهو و 1 كاف لاك
 0 ىبا نب زيرعلا دبعو سنا 5 قلم 3 سانلا ىقتفي 3 ةنيدجاب

 ظيخب 3 3 ا دج نلل نسحلا فار نو ككلذد ناكو دل لاف

 ىبا نبا و بأ ُ ىبا نا ةريغملا نا رنج ملا دبع نس ده نكلذب

 |١

 روج ب روصنملا ىدد نيب هترضح# ديز با ىب 00 بيصضو قنحو

 سنا نب ككاليو يد ىبا نسبا

 نبا ناك .ناطلسلا دنع اوعيتجا اذا اوناك ةديدملا ءالع نم امهردغو

 1 ز
 و كد ع 0 ا كك لو 1 تيد حد | ةياتتك 1-0 ةدجحح نيكد

 ١١ج هس

 قلو مسالا اذه 0 اناو لاق مث هلبق خل اذ رصن نب ميهربا

 ملعا هللاو ىرخالا نكسف نيتدلبلا قدح ند اصف هلعلو ادحاو هلبق

 ا اقلإ ىخيش طخ ند 5
 معمم نب نمحرلا دب مساقلا 3 رم 8 0 2 ١ ١

 3 شيبح سا

 ع

 د ملعا هللاو ىديمعلا ديالا لذ كنك فت مسصت

 سلدنالا روغت ند ةطسقرس ىضاق 1 سب 000 نا ميهربأ -5306-

 < 59 ةحس اني كتان
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 لها نم قحسا وبا ى ذاسغلا دمحا نب 0 نب (1] مهرب ا(«) -597-

 د ةردغو ىفدصلا ىلع ىب د ظفاحلا نع ىورب ةلالج > كيد لها ند ةيرملا

 ناكو طورشلا بكي ناك ىردبعلا دهلولا و (2) ميهرب | -95928-
 ىتأ ن:

 ىفوت قحعسإ ابا ىنكي ةدم هتبحدص ءاكذلا لها نم ابناك ابيدا

 + ةيامعبراو نينامثلا دعب

 ىتويصإلا ديعس نب مدركلا دبع نب فلخ نب نوره نب مههربا -529-
 نم معاش قحعس| ابا ىنكي دهازلاب فردي ةذوبشأ لها ند ربربلا نم

 نبا هروهكذ أمهرهغو عمصأ ن 1 مساقو نميا ن د كلملا دبع ن١ دمحم

 0 نيعبرا ملعلا عابلط ىف ةبطرقب د ماقا هذإ 0 لاقو ىضرفلا

 ىنربخا لاق 0 عي ئؤوت ر اميف ةقد ا امل اطداض ناك

 #* هد ع 31 م كلذي

 هاربا -تز3ة0- 086 نب ميهاربا نب دمحأ نإ مرق نب ديزد نب م

 و دفاع ةبطلا ىميمتلا 5 نب ديحم 1 دا -351-
 هدأ ىلا نك 3 هو

 ل دأ نع ةرهتو ةبكن نب ا ن: بعل ن١ ةييكصمل 5000

 ىدنع تاب لاق يح نع: نط دهن ىبا ن يسد رش نأ دهيم ن: سير

 أ

 كا 10 ةرلم دليل ى نيلسملا نب ده نب ىبحي نبا مههربا ركب وبا

 3 نيتيبلا نيذهب هللا :دايز نب انللملا دبع نا ابا ةههع نبا

 (2()1) رخوس
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 رح رداو ىراوسلا ثيغ امهثلثف ىعفو 3 يل تب

 ركثلابو دمحلاب كلصا ىغتبا ىتلا كايقلف ىغلص

 ىببا مد ىف ةليوط ةديصصت نس دمحأ نب نع دمحم وبدأ هل دشناو

 أهخمو اهايا ةدشنب هلك حسو مز سس دين

 اهلامج لاحدترا موي اهلامجا تعيض نكالو لمج تليجا دق

 ىبطرف قحسا وبدأ نئيمألا نب ميهربأ نا ىبحك# نب ميهربأ 65

 ه0 ىفوت ةهيقق

 ةخد ديب ىثوت روبشس ةهيقؤ ىقلاملا ةفياخ نب نييلس نب ميم ربا: -85ّوح

 نثدو ةقلام لا تكوداَق ىف قيسو جام. ةحس 1 عجر م ةيليبشإ

 4 ناهعيقبب#

 ليدمسا ةيسا ىنما*)

 بناكلا ريزولا كيلولا ودأ تبيرح نب رماع ن: ده نب ليعمسأ -5 ني

 لضفب هلوقب ريثك رعش هلو ةساد رلاو بدالا 3 مدع سال هل ةيليبشاب

 ددق ةروش نمو عيمرلا للصف ف 0 عمجج دقو هيدا

 رامذ نم ىوط م رشخد اقل ةرش.د نع قربلا رؤس لو ردسا

 ةرهز د اع ر 1ع ىنويعلا لفخ 00068 م هك نم ايريصلل

 ةرس 0 ةيارس نم ناحل 52 امل اديف 1 عيبرلا ضف

 كرد سفن هيلع ردو ديو ةأويذ باحسلا ىنىوس ام دعب 0

 ةربخو ريصنلا ةرظنم نسح نس ىرت ام عيادب راذال ركشاو
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 د ا عع فم نم 0 ا : 1 هك
 هلك

 ةنس ىفوت ىبطرق هيقف سراوفلا ىبا نب دمحم نب ليعمسا -333-

 0 2 ةماس لريصصوب ىذوت ىطسقرسلا شن روق نب ده نم نك كيفن -25330-

 مولا «ديلولا ابا ىنكي ىداقلإ ملا (دمحأ ن م ليعيسأ 2551

 30 4 0500 ثاناوب 8 2 || 5
 د ةثامسوخو(1) 5-0 تو نكريك جس ةيعدج ةرسود نب ف هرعت

 شو

 لضاف دهاز هيقف ىرفاعملا دنرفا#) نب دمحا نب ليءيسا) -558-
 4 . هأ 4 .. . 0 5 .

 نيعبسلا دودح ى زاجخلا 0 قى. ىقوت ةريغو هيدا ىلع ميج ع

 :ىتخا7 ىدتعنامف از امهر لع هديددص ىششمأ 7 د جتك ةئامتدخو

 هثإ لوقبو هيلع ىنثي ةياجبب ثدحتملا ]وذل قع ديغ :و!(1)3.يلاذبا نع

 ىبا بايعدصإا ضعب ىن(4) لاق ُهُمَح ىناثدخو ند اب ا هلم رد مل

 نارقلا سس ابزح ةيسردم ىلبف ند ئةلاياب# ةربد ع ارذ ةذأ هللا ةهمحر

 8 5 ّ 3 4 | 9 ١ 5 34 . .٠

 لاق ىلاعتف كل ةحد دله . . . ادد سابعلا ل 5 ولم ةغارف دعب لاق م

 تكلف رصنا م 2 عم بتطاقأو ىتيشغ فكس ةعدفقن ىلع تيهف

 2 (ربقلا نم افوصخم ا ددملا ثمد راق >> + 0-1

 ناورهقلا مهيلع مدق دذأ ده ربا ردخأ تى اج اها قبح نإ لفيتا -859-

 نيانك هم 1 هنأ ركذو ةدردخلااب ماعلا لها ند الضاف ناكو لاق( 5)

 هدانسإ ظفحي / ةذع ة 3 يقلا هنايطيف 3 لا 1-00 ١ دو
 8 م (لا امر يل 0-2 2 0

 ين 12

 (ة)أن صايد (2) )سرد (3) ناك هلعل .(4) (- يثدح هلعل سرد) (8) ص
 اذ

 ١  1 0 1لعب ©

 ا
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 هاي وبا هةركد روجهشس مددق رعاش ىدلنملا قوس نس ليعمسا -0(4)-

 ةرعش 0 ا 528 د

 : اا هد اد قف _ 0 .ط هدأآق غلا 10 ثلا قل اوخا 1 ذو ققلا 9 8 ا

 اهب تامو سادنالاو دع ةلطياط لها نم ةبدأ نب 0 2541<-

 د اد هش

 نم ىسلدت | دووم ودا ىجببجخلا رجخب ليقو رشم نا لي -549-

 ىف نسلدن الاب ةدايحلا ىلو راغيد نب سيو ىو نا ىبع# ةقيط

 ضيرلا ةربقمب نثدو ةسادأ ف ىوتو(*10) بمجلا نب ىنمحرلا 5 ةراسا

 ناك روهثس بيدا رعاش: ركن وبإ ليعيسا نب: ردب نب: لّيغمسإ ا -345-
| 

 انلا نمدرلا دبع مايا 3

 دمدأ نا ل دن وعدا 9 101 ةريثك اراعشا قئادحلا

 ىف 1 ضال دمدأ هل 2 2 دنع اريثا 006

 0 6 )9 3 0 ع 7
 تاك 4 م ر 1 5

 ىاع بلقلا بهيك نع سففب حدر لعلو ولو 00

 ىفارد ال نم هب | 2 ىاص بيغلا رهظب ىو و

 م 55 2
 ناسز زلا ع 3-5 37 م ا داو ىنامزلا تككاذ نا

 ْْث

 نىنافك هل ا يدوك تاب تكعاتادجا اناا ا

 مصعجولا ليعمسأ نب هللا دبع نا لهس نب ليعمسا -54-

 : هل طت لدا 5

 مساقلا ونا
0 

0-2 

000 
 يب اذه دعب 2 ةيبعلا افرِكد دقو سنود نأ ةركذ 4

 5 ىرماعلا ىشرنلا ده ىدأ كلل ١» نمحر ملا دبع سس ليعمسإ -5245-



 ا 55 72.

 (1]ىلكا سابعلا نب ده نيسحلا اباو رصمب يبطرقلا نابعش نب مسأقلا

 اهفارشأ نم ناكو دلو اهبو رصمب ةءامجو كلملا دبع نب ماش كَ

 مدق نإ اوساس ةقث ث) اب ةةيانعلاو نواصتلاو نيدلا لدا نشو ابيالقعو

 ةبطرقي ناوكذ نب سابعلا ىبا ىضاقلل اراج ناككو اميدق .سلدنالا

 ردص ىلا مث رماع ىبا روصنملا توم لبق ةريثك نينس ةيليبشا نكس

 نك ةيليبسا مدلقلا ىلصوملا (ركب) نب مهاربا نس عمسو ةختغلا نس

 ىضاقلا انا هنع بنتك ةذآ لاقو ربلا دبع نب رمع وبا هلاق ع.. دعب ابيب

 ندحرلا ديم نب ليعبسا ان .لاق رمع
 رايعتخ# ىف سيل ب رلعتخ# ىف نابعش نا: قحعسأ ىو فا باتكب

 د نت را نبا نم مساقلا و هدأ

 قح#إ ىبا نع اسنلا ىف هبانكيو ةفرشالا ى هباتكيو مكعأا اديع جل

 #ي ةخم اعايس

 ده هنع ىوزد ىراجا ىقب نب ده نب ىسيع نب ليعمسا -346-

 + ةريغو محرلا دبع نبا

 نس درجرانمب دلو ,ىوغللا ىلاقلا ىلع وبا مساقلا نب ليعيسإ. -841-

 ذادغب لخدف ملعلا بلطو ىنارعلا لاذ اهتم [لصرر ' اهب اسف ركب زادذ

 ديعس ىبداو ا ده نب هللا دبع مساقلا ىبا نم عيمس 07 ةداسا قا

 ىردعلا رفز نب مصاع ن ا ىبحي نب ايركز نب ىلع نب نسحعلا

 ىناهسجحسلا ثعشالا نب 1“ دواد ىبا نب هللا دبع ركب ىباو

 (2)ىروسلا نب دهم ركب ىباو ديرد نب نسعلا نب ده ركب ىبباو

 ىباو جاجزلا .... نب مهاربا قحسا ىباو جارسلا نبأب فورذملا

 (2)1) ص



 "نط اك هايج 5 لا
 "ا

 اما (61. 5. 520

 هي وطفن(*)ةفرع نب مي ردا هللا دبع يباو شفخالا نميلس نب يلع نسحلا

 ىباو ابنالا نباب ىفورعملا راشب نب مساقلا نب ده ركب ىباو

 رفعج نب هللا دبع ده ىباو ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع نب ديحا رفعج

 مهرجغو زرطملا دحاولا دبع نب دمحتم دهازلا رمع ىباو هيوتسرد نبا

 ىلصوملا ىفثملا نب ىلع نب ديحا ىلعي ىبا نم عمس ناك هنا ليقو
 ذادغبب ماقاو اهنم' رثكتساو ابيف عربف بدالك مولعو ةغللا ىلا هعبطب لاسو

 م8 ةنسا ىف برغملا هز ال 2 ابمئس جرخ مث ةنس ني رشعو 000

 ناكو رصانلا ىنمحرلا دبع مايا ىف |( | قداس مم سلدنالا 00 لصوو

 تكولم سحأآ نس ىنمدرلا دبع نب مكعلا ىصاعلا ويا ريسالا هنبا

 ىظحو لييجلاب ةاقلتف هيلع اصرحو هب الاغتشا ,هرثكاو ملعلل سلدنال

 5 هدغرو هيلإ كريت نو وه هنأ لاقي ةماركا ف علابو هدرقو ةدنع

 ةغالا ملع ىف اساسا ناكو اهب هملع رشنو ةبطرق نطوتساو هيلع دوفولا

 ةجدح ةوذه تاو هيلع اولوعو هنم سائلا دافتساف اهل انقتس ابيف امذقتم

 فلا دقو ناقتاللو طبضلاو دييقتلا ةياغ ىلع هبتك تناكو هلقن اميف

 ةرثكحو هكدادر ةعس ىلع لد ةروهشم ىولاوت ةد صخقخأ دل هلع 0

 عمس ةغلو راعشاو رابخا ىلع ليتشي رداونلا ةامس اباتك الماو هفارشا .
 هللا دبع نب عهبرلا نب هللا دبع وبا ميخس هلع اوثدحو +: تاغامح هنن

 ىور نممو ديس نب نابإ نب دمحاأو هدع ثدح نم رخآ هلعلو ىمييتلا

 باتك رصتخ» بحاص ىوبعتلا ىدهبزلا نسعلا نب ده ركب وبا هنع

 ىف اماما ذينيج ناكو وخلا ىف جيضاولاو نييوعحنلا رابخاو ىنيعلا

 هنم دافتساو هب صتخاو هيلا لايف ىلع ىبا لضف قرع نك الو بدال

 نب مساقلا نب ليعمسا انا لاقف هبسن نع ىلع ابا تلاس لاقو هل ٌرقاو
28 
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 دبع نب دمحم ىلوم نالس نب ده نب يسيع نب نوره نب(1)نودبع

 مهملعاو رعشلل مهاوراو ةغلل هنامز ظفحا ناكحو لاق نورس نب كلملا

 دتلاسو لاق كلذ ى. اقيقدت مهرثكاو نييرصبلا سهذم* ىلع وحفلا للعب

 ناك ةقفر ىر انك ذادغب لل انردحننا ايل لاقف ىلاقلا هل ليق مل

 نوسركب اوناكو درجزانم ىرق س ةيرق ىهو الق ىلاف (لها) اهيف

 تبثو مهعم ىنبكل مهيلا ثبسن ذادغب انلخد ايلف رغثلا نم ميناكمل

 نلعأ وبا بابك ركذ دقو دمحا نب ىلع ده وبا لاق ىلع كلذ

 باثكلل نياس: تاتكلا اذهو لاقف راعشالاو رابخالا ى رداونلاب ىرسملا

 سابكلا ىبا فانك ناك نيلو دربملا سابعلا وبا . . . ىذلا لماحلا

 سو لاق ازعشو ةغل رثكا ىلع ىبا باتك ناف(*)اربخو اوحمن رثكا

 ىف هباتككو برعلا ةغلا ىلع ىونتحي داك عرابلا ةغللا نإ هبنتك

 رصتسملا مكححلا ناكو هلثم هباب ىلإ فلوب مل زوما دودمملاو روصقلا

 هطشعيو تفيلاتلا ىلع ةثعبي ةيلا تراص نا دعبو روسالا هتيالو لبق

 ةبطرقب ىلع وبا تامو ماركال و طارفالاب ةردص حرشيو اطعلا عساوب
 ةيسدل الزر ناكو مه* ةنس رخال عبر كف رصختسملا كعلا مايإ 7

 سا رثكاو انخويش نم دحاو ريغ تكلذ ىكح 44 ةنس ليقو 4

 مساقلا نب ليعيسا ىلع وبا لوقي هنع كد وا برغلاب هنع ثدحي

 ىنربخا اهب منهبلا هلوصوو اني هماقم لؤطل اهيلا ةوبسن لاق ىثادغبلا

 وبا ان لاق ىميملا عيبر نب هللا دبع انا لاق ديحا نب ىلع ده وبا
 تبيطتملا نادبغ ذاعم وبا ان لاق ىذادغبلا مساقلا نب ليعمسا ىلع

 ”(1) (ةرطلا : اذك) نوني
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 دقو ةدوعن ظحاجلا رح نب ورمع ىلع ىار نس رسب اسوي انلخد لاق

 ريما عنضي امو لاقف هيلا لكوتملا لوسر ىتا انسلاج» انذخا ايلف نيل

 ىف. ىنولوقت ام لاقف انيلع لبقا مث ؛ لياس باعلو ليام قثس نيسويلا

 تاردت نهال 0 احا ام 7 روع رول ايضدجا ن[شيلا
 ةديصق نم ائايبإ اندشنا مث نون امثلا ةوكشا ام رثكاو ثوغيف بابذلا

 نا ةديصقلا هذه ببس ناكو ذاعم وبا لاق ىئارحلا ملح نب فوع

 ملطاف عمسي ملف هللا دبع هيلع ملسف رهاط نب هللا دبع ىلع لخد اضع
 هدشناف ةديصقلا ةذه لجسنرا هنا اومعزف كلذب

 نابرغملا هل ناد دقو ارط ناقرشملا هل ناد ىنلا نباب

 نايجرت دل ىعيس ثجرحا دق اهتغلبو نينايثلا نا

 نانسلا قصف ةدعضلاك تيك انجل! طاطقلاب ىختلدب 5

 ((2)نادهلا نامحلا م» ىتيدو ىتفلا (4)عادر.نم ىتتلدبو)
 ناثع نم تقثو تابر اقم نكي م اطخ 0 كييراقَو

 قدا شل ريغ نع ةدانع ىورلا نينو ا 5-0

 نايل ' سضمر نابل يشيل نر ا

 ناجمهلا ىببعصملا ريسالل ىلع هب ىنثاو هللا هب اوعدا

 ناتسبلا رارفصا لبق ىغطو نم ايتنا ىباب ىنابرقف

 دواد نب نميلس ىب هللا دبع نب ليعمسا نب ا نب ليغمسا(*)-548-

 نب ديعس وبا لاق اذك ةليطت لها نم نوم ردا ىبصحجلا عفان 5



 راكب ("01. 3 7

 نم ةعومسملا هك ست ف نقم ىروصلا هللا دبع ىبا طخد وهو سنو

 ىببا باتك نم ىرخآ ةخسن ىفو سنوي نبا نع رورسم نب مزفلا

 ىبصحيلا ليعمسا نب هللا دبع نب لهس نب ليعيسا سنوي نب ديعس

 قالتخا وها ىردا الف ةليطت لها ف ةركذ مساقلا نإ ىنكي ىسسلدنا

 ظ ** ةريغ وه م هبسن قا

 هيقف رهاطلا ابا ىنكي ىسانحلا ديعس نب دوعسم نب ليعمسإ -549-

 <« ةريغو ىفدصلا ىلع ىبا ظفاحلا نع ىورب

 نسحلا وبا ىراجمجلا ىقب نب دمحم نب ىسيع نب ليعمسإ -850-

 ني ديقث

 قحسإ ةمسأ نس

 ةاددمب تام نب روكذملا العلا نم ةرسسم نب مهرب | نب قحعسا -5851-

 ىلع ده وبا هلاق مه: ةنس بجر نم نيقب نامثل ثبسنلا ةليل ةلطيلط

 2 دمدأ ىنبا

 # (|مع ةتس ةلطيلطد ىثون هديقؤ ميهربا نب قحسإ) -5059-

 بردال/ لها نم تاقبط هيف اسلجم زصد هنا ةرابخإ نم ركذو 4 1

 اوسفانتف ةضغ ةحاقت ةديبو ديلولا ىباب ىنكي ليمج ىف مهيلع لخدف

 ةاطعاف اهيف هتدرا امب مهعز اناف اهتاه ىدانملا لاقف اهنساحبل مظنلاو

 : ةهيدب لوقي اشناو اهايا
 دواخلا تانج بيط ركني دودجلا درو ىف نيعلا لاجم



 اكرإ (181. 787. 54 5.)

 دودصلا دعب هلصو ددجب فلا سفنلا ىدمت ام بيطاو

 ديرفلا نسحلاو رشنلا بيطب ىهزت حافعلا ةجراتو

 ديلولا ىبا بيظب ىل تلاقف ابيط كسملا تححضف اهل لوقا

 . ليعمسا باب ىف مدقت دقو ةراكحلا هذه ىف مسال اذه عقو اذكه

 عقو دق وا ةدلو وا اذه دلاو وها ىردا الف ىدانملا قعسا نب ليغمسا

 « ملعا هللاو همسإ ليدبت ىف ظلعلا

 ىثيلا ىبح# نب ىبحي نم عمس ىبطرق رباج نب قحسا -ةة4

 « م”ا» ةنس سلدنالاب تام

 اضقلا ىلو ثدححم ى زلام كيقو' لاذلاب ناباقا» نب نىعحشسلا كنت

 « مس ةنس اهب تامو ةلطيلطب

 بابك هل ملاع ىرابخا ىنيقلا قحسا نب ةلس نب قعسا(*)-536-

 اهنوصحو سلدنالا دالب نم ةير رابخا ىف ةريثك ازجا ىلع لمتشي

 + دمحا نب ىلء ده وبا ةركذ اهئارعشو اهثاهقفو (ابهبورحو) اهنالوو

 لها ى روكذم ثدحم دييحلا دبع وبا نمخرلا دبع نب قحسإ -857-
 * م. ةنس نم ابيرق تام ةطسقرس

 بوقعي وبا ىثيللا ريثك نب ىبح) نب ىبحي نب قعسا -358-

 ةخنس سلدنالاب تاس هيدا نع ىورد بطرق ثدحسم هللا دهبع وخا

11 # 

 سيردا ةمسأ نم

 ني هسا ركل ردع رضاك يبدا نيو مثيهلا نب سيردا -ة39-

 اهلوا انايبا دشنا هئاو حرذ
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 ةهب دب لاقف

 ادرب | ١ نواس طرأ نا تما دقو هل مير تساح اذا

 ادرف مكتركذ نا ىسفن سذاتل ىفناو عميجلا برق ىئشحويو

 ادلص ارجدح اكو ةنع ىوهلا ربنيف اقبي ز كهنيدبن ذا ىبلف ناك ام

 ادقف اهل تدجو ام مامح اهيلع ىنا ولف ىسفنل ىنادقف نكتدقف

 كوليلا ممهدني ملاع ليلج رعاش ىلع ودأ ناميلا نب سيردا -860-

 ىسيايلا لاقف ةدلب ل ديسك كيش نب نماعو هدأ ةركذ مهبل قدي

 ةدلب ىراجتشا ىلع بلاغلا نال ََ (4] ىنيبشلا نولوقيف 7 هرخآ ةيدسمل

 هلوق قردلا ةفص ف "3 نمسح سب ايمو ربوخصلا رجم ىهو ٠ نيبشلا

 رد 27 لدرةناعت كر دا هنأ 1 يديبحلا هدشنا

 رطفخ (3) دالوفلا افص ١ داكد قرد نم(2 ) راشسالا ةعدقوم 0

 ركذلا ةماصمصلاو جمرلا 6 ثعرذ اب نكالو تانثرم

 ىرماعلا دهاجم نب ىلع ةلودلا لابقإ اهب حدب ةليوط ةديصق نم هلو

 حاور الاب فخ موسجلا نأ توح أمد ريطتست تداقف كتمضخ

 + ةارجم هدنع ىرجب نم جارد نبا دعب نكي ملو عومج# ريثك ةرعشو/*]

 (4) يص (5()9) ص
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 بوذا ةمسأ نم

 هجوم موب ماشه ليقو مشاه ن: وبلد نم: نميلس نب بودأآ -561-

 سمسلا نب وعلاص نب نميلس نب بويا نب ده نب. رابجلا دبع نبا
 دبع ديز ى 5 نع ىور ) ىبطرق) فردهك#م ىبسلدنا جلاس ودا ىرئذاعلا

 نب فرطم ى د دمحأ هنع ىور ىرفاعملا ع ند ها د نمدرلا

 74| ةنس انف كراس يمت دان ال ع نمحرلا دبع

 ةغس قس سلدنالاب ن هك ريصن نب

 ةرجو تعمتةجاف اهرئسا ريصن نب :نىسوف نب زيزعلا دبع لتق امل 90١

 ىسوم كثحخا نبا بويا -802-

 ةركد [(1) راشعن الا 0 اعداسو ارهما] ةدعب بودأ ميدل ىلع ليابقلا

 » ةهدرأت 17 0 ند نمدرلا دبع

 <« 0 ةنس ىفوت ىبطرق هللا دبع نب مكح ند ىنييلس نب بويا -565-

 ةرم ىركلا لماح نب روصنم نب رصن نإ نميلس نب بود -804-

 تذاكر دلك نب ىفب نعو هدأ 'نع ىور ىلدنا تلاد“ نلفطب

 بانك ىف ظفاحلا دايعس نبا ىتغلا دبغ .ةركذ: دقو نإ. ةئس سلدنالاب

 هليق انركذ ىذلا يف 22211 1 1 و طولا ظ قفتا انكي ضيعلاملا

 3 اءممذ قع لدمحد مل دنأ 2 بابلا 0 9

 نابا ةمسأ ن م

 + ةرطف نبا لاله نب نييلس نب ىيحب هلع ىور نييرُم نب" نابا, تق6ة-

 هب |سالال ةخسا لوفوت .ىوذش زشبلا نب ديعس نبا نمثع "نبا .نابا !!-506-

 ىقفاغلا(2]دقاو نب ىهحي نع .ىؤري رخدد .نج . ىسيع نبا نابا .7867-

)11)2( 



 ١ أم[ (61. 54+. ةقدع

 ىور "16 ةنس اهب تام ىسلدنا هيبا نع ىورد نيحلاصلا اهقفلا نم

 لاق مزح نب ده وبا ربخا ةبابل نب ريع نب دوو حاضو نب ده هنع

 لاق ليلخ نب دمحا نربخا لاق ىنانكلا ةيلس نس نمحرلا دبع ان

 نب نايا انا لاق ةبابل نب ريع نب ديم انا لاق دعس نب دلخ ان

 طق رظنا مل لوقي ةرم ريغ ريع نب دج تعمس دقو راديد نب ىسيع
 نب ىسيع هيبا نع ادج هب عفرو ثولا تركذ الك نابا هجو 5

 ىضيت ةنسلا اوعد لاق بابش نبا نع كلم نع م.ساقلا نبا نع راثيد

 ه: ىارلاب ابل اوضرعت اك

 دسإ ةمسأ نم

 خمصأ نم عمسو لحر نالوخ ىلوم ىسلدنا ثرخلا نب دسا -368-

 « ىئشخلا ثراح نب ده ةركذ ميدق ريكب نب ىهحبو جرفلا نبا

 ملسم ىقا نع :ىور ىسلدنا ايلا نيمحرلا دبع نب دسا -569-

 نمحرلا دبع نعو ليذه ىلوس ىقشمدلا(*) (1!) بارهس نب لوحكم

 نب نمحرلا دبع ةراما.ى ةريبلا ةرركك اضق ىلو ىعازوالا ورمع نبا

 « اضيا ينشنكا هلاق |5. ةنس ايح ناكو كلملا دبع نب ماش نب ةيوعم

 ملسا هيسا نم

 نب زيزعلا دبع نب ملسا ىضاقلا نب ديعس نب دمحا نب ملسا -8570-

 باتك هلو ةلالجو ملع ثيب لدا نم رعشو بدا هل سسعلا وبا مشاه

 ىقكيصوملاك سلدنالاب كولملا دنع بايرز ناكو بايرز ىقاغا ىف قورعم
 قيارط هلو اهب ذفنو اهيف مدقنو ةتعانص ى زرب نيروهشملا نم ةريغو

 541 نع



 رااح (861. 75 >)

 أ تنيلك نب دمج :عم هئاصقا انركذ ىذلا وه اذه لساواذنل] بل
 دعجلا نب نس نب هللا دبع نب مشاه نب زيزعلا دبع نب ملسأ -874-

 و» ليقو نافع نب نيثع نب ورع ىلوم مرر دعجلا نأ ملسا نبا

 دبع نب دلخ نب هللا دبع نب 00 مشاه نب زيزعلا دبع نب ملسا

 نب ورمع ىلوم ورمع نب نابا نب ملسا نب دعجلا نب 0 نب هللا
 كارلا يضف ىو دعجلا ابإ ىنكي ملعا هللاو صا اذهو نافع نب: ليثع

 سنوي نع اهيف ىور ةلحر هل 5 رصانلا نمحرلا ديعل سلدنالاب

 ىفدصلا(1!نادح نب صفح نب ةرسيم نب ىسوم نب ىلعالا دبع نبا
 ىباو ىنزملا ورمع نب ليعمسا نب ىبحي نب ليغمسا ميهاربا ئباو

 0 نذل: ئدارملا لماك: نبا رابجلا دبع نب'نييلس نب عيبرلا
 هلو ةر غو مكحلا دبع نب هللا دبع ن د ده عمسو هللا همحر ىعفاشلا

 ىندخلا( !(2) نمحرلا دبع نب دهتو دلحم نب ىقب' نم سلدنالاب 7

 يمد ةاورلا 3 ةقث ةاضقلا نم اليلج ناكو مهوحتتو ده نب مسأ و

 نيقب عستل اعبرالل موي ليقو ثبسلا موي ف تام ىبعفاشلا بهذم كل

 مشاه نس 00 دي 7 دلخ ىبا وخا وهو 19 ةنس بجر نم

 دبع ان لاق مزح نب ده وبا ربخا دعس نب دلخ مهنم ةعايج هنع ىور

 لاق لاف دعتت ني دلخ انا :ليلخ“نب :دمحا انا لاق. ىانكلا نحر

 نب ديحتو دلخ نب دمحاو ىضاقلا مشاه نب ريزعلا دبع نب ملسا 0

 مسأقو .ودشغلا| مالسلا دبع نب دهتو دلخ» نب: ىقب انيار دهم نب مسأق

 ملسا لاقو عفرو ضفخ لك دنع ةالصلا ىف 8 نوعفري ده نبا

 (1) سح (9) مالسللا
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 عفرو ضفخ لك ددع امهنديا ناعفري نميلس نب عيبرلاو ىنزملا تيار

 + ةالصلا ىف

 ميا نب[ نع
 ' ىيبحيو سيق نب زاغلا نع ىور ىسلدنا ليلخلا ند عبصا -379-

 « م/م ةنس تام ىثيلا ىيح» نب ىيعيو رضم نبا

 ةيليبشا لها نم مساقلا وبا ىمحللا عبصا نب دشار نب عبصا(*)-875-

 نب هللا دبع دمحم ىدإ ىلع ةقفتف ناوريقلا ل لحر ثدحسم هيقف

 ىولخ نب دهم نب ىلع نسحلا ىباو .ىزفنلا نمحرلا دبع ديز ىبا

 ىديمحعلا هنم عيس زاجمح ابو كلانه امهريغ نمو امهنم عمسو ىبباقلا

 اهوحمن وإ 8 ةئس ىف هنع ديز ىبا نبال رصتخمملاو ةلاسرلاب هثدحو

 *« 62٠ نس ابيرق كلابه تاسو

 لاق) ةيليبشا لها نم بيدا رعاش نسحلا وبا ديَس نب عبصأ -8374-

 نسو كلذ نم ابيرق(!) اسو ةثامعبرإو نيسيخلا لبق هتيار (ىديمحلا

 ملقلا ةفض .ىإ: ةرعش

 قارطالو راكفال ريارسب ىكنب اذا نوبعلا كل مني لذم
 قام هلدت مل عمد راطقو قطنم  هنبي مل قطن بيرعب

 قاروالاو فحمصلا روغث تكحهض هتابش عومد ثعح#س [ذإ رضن

 |0017 لاوس قوفسلا عضو انبزلو ةينجا ةايحلا ىدني
 * [”.ع ةئس ىفوت ئبطرف لضاف دهاز ىسوم نب كلم نب عبصا -575-

 ظفح ىن اساما ناك ىدزا يبطرف مساقلا وبا ديح# نب عبصأ -5716-

 (1) سرد '



- 

 اما (161. 757. "6 >.)

 « 505 رفص ى ىفوت ربتخا لا ىكر رظنلا قيقد لياسما ملعو ىارلا

 ءامسالا دارفإ

 ىلع ناك روهشم ةير لها نم ىرلا ىلناعلا رجاهم نب ضيفا . -873-

 ىسلدنالا ىنشغلا ثراح نب ده ةركذ بهذن ليجاو ةنسح ةفيرط

 * هحارات ىف
 ىسيع نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع نب رخدص نب( اهمال -578-

 ىدعو ملعلا بلط ى لحر ثددح» ىطسقر.. ىرجتسل | بهبح نبا

 ا ا“ لس سلدن الاب هنافو واكل

 نم ىناكو ةبطرق نكس مدقم رعاش .ىنايجلا بيعش نب بلغا . -579-

 ىردمحا نب ىلع دهن وبا ةركحذ ةدعب ؛نمو رصانلا نمحرلا دبع ارعش

 ةرعش نمو نيمدقملا ءارعشلا

 راطش ةعامج ىلوحو وهللا لل هيف تدصق ا

 راجعلا هيف نغت مل قونار وخلا ص اا 1 ا زنق

 راون اهممجتن نكالو. اهئارل انول ءامسلاك ةضور

 ناجل هناك (شورعو اسوأ + 0 0 ا

 (ورربللا < - . ١ . ويف نحن ذا ضابولا لا (

 ىف روهشم رعاش بيدا صاعلا وبا ىرورومللا بلاغ نب ةيما(*)-580-

 نلوق فر نور» نب فسوب رمع ابا ضراعي ةرعش ناو ةيرماعلا ةلودلا

 قاحللا ىطب مالظلاب نك كلج مود ايف نواحري .ادغ

 قالا عيجمن مهيلع عرفاو قيرطلا دس ىغيع عمد ايو



 ارادت (161. 76 2)

 قارتحا مهسنب مهلباقو ماما نم مهنج ىبسفن انِجو

 قالطناو ىون نع مهدهقو امالظ نك مهب ىسفن مه أبو

 قاثو ىف هب ىدقاف عبصلاب ترفط ىنا اذ دعب ليل ابو

 قارتسالا ةهج ىلع 5 ىلع .نوغيبي .تايكك نوردمس
 لاقف ئروروملا هضراعف

 قالطناب ىوه اذا :راغي# ملو قارفلا روكبل ادغ اودعا

 قارتفا ليلد باكرلا عمجو مهدادعاب ءاغرلا مف

 قالفنا لبق مبصلا ةرهظاو مهليل ىف نيبلا ىوناو رسا

 قالتلا نسح قوشلا اذ ركذي هحبق ىلع قارغلا مودو

 قاس رش نع نيبلل ىشكاو ليبسلا 31 مهل عطقاس

 قارغلا لهال اثيدح نيكد ةضرع ىونلا نود لعجإو

 قايتشا مويغ ىجادن ليلو ىقارتحا قربو ىريفز دعرب

 قابطنا ىا ضرالا قببط ىلع اهلبس 7 ضرالا قبطننف

 قارتساب الو قارتسا رهغب ةبجو نس ىنوعيطتسي الف

 قارفلا باذع ميكس نساو هئوص ىلع بيبعلا ىقبدو

 وبا فيرشلا دشنا روكذم رعاش ىبطرقلا ةطيلب نب دعسالا -581-

 هسفنل دعسالا(1)ن با ىندشنا لاق ىناورملا نييلس نب دمحا ركب

 0000000 د ات هد 7"اه"يه هس.08ه ظا'اشر ه« هش هب م8586 © ه© | © ةلكع انادهابجا:ةاينك اول
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 بهذم عطق قوف نس تلبيرغ دق ةضؤ ةدارد هن ذاذرلا تلخ (*)

 ! نوحيلم نيو سل لا
 جيمسلا اذهو نيذه نسح نم ىذا دق ايد رهدلا ىرذ أما

 جيبس نم ةطساو امهخيب ةرغث: ىلع دقع ةردكت

00 

 قشعتم نع بالقلا ىلع نوبت ثيبتو ةربتكو ةرسحل ند تيدا

 قركي لا بيطب .سيلف ادوع ىيتتلح' كداك, ييذعت ذل
 # عام دودح ىف ىضنوت

 ا لدا وم 0 ببدأ ميمت وبا هلق نب دموحم ند رعلا 5-007

 ودأ هلع ىورد ةريغو 1 قو 0 ىبا نع ىورب ةلالجو ةرازو

 <« 688 ةنس ى هللا همحر ىفوث ةربغو

 3 000 ها قون هيفق 1 ىقنعلا 0 نب ده نب بيطلا -583-

 ءابلا بلاي

 ةمثاو نيثدحملا طاف نس ندح ا دبع ودأ نل نب ىقب -50 لي

 ةنسلا مالعاو ةيتالل نع ىورف قرشلا أل لحر هل داهزلاو نيدلا

 هللا دبع ركب وباو ليخح نب ده نب دمحا هللا دبع وبا ماسالا مهنه

 مالعإ كبئانمخو ىفقرو هدلا ميهاربا نب دمحأو 0 0 نب لويعم نبا

 ريثجلا روثنملاو ر ابنحنلا تافيضلا هل تح نضال ىلع ىنوديزب

 فلاو امج املع اهالمف سلدنالا 2 عجرو ةياورلاو عمجلا 2 كابر

 ديحأ نب ىلَع ده ودأ لاق ةراثكتساو هلافتحا يلع لدن 21 انح
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 ريل ااا تانك نيك نيب ىقب 'نيحرلا دبع ئبا تافغصم نمق
 قلي مل هنا هيف ىفثتسا ال اعطق عظقا ىذلا بادكلا وهف نارقلا

 ى اهئمو ةريغ اكو ىربطلا ريرج نب دمحم ريسفت الو هلثم مالسالا ف

 هللا ىضر ةباحمصلا امسا ىلع هبتر ىنلا ريبكلا هفنصم ثيدحلا

 بحاص لك ثيدح بئر مث فينو بحاص [[.60 نع هيف ىورف مهنع
 هذه ملعا امو دنسسو فنصم وبف ماكحالا باوباو هقفلا امسا ىلع

 ثيدحلا ىف هيف هلافتحاو هناقتاو هطبضو هتقث عم هلبق دحال ةبترلا

 سهل لجر نينامثو ةعبراو لجر نيقيام نع ىور هناف هخويش ةدوجو
 ةباكصلا ىواتف ى هفنصم اهنمو رهاشم مالعا مهرياسو أافعض ةرشع مهيف

 ىبا نب ركب ىبا فنصم ىلء [هيف ىبرا 0 مهنود نمو نيعباتلاو

 اهريغو روصنم نب ديعس قاصمو مايه نب(*) قازرلا دبع فغصمو ةبيش

 مامالا اذه فيلاوت تراصف ةذه نم ىش(؛) اميظع الع مظنناو

 ناكو ادحا دلقي اك اريخثم ناكو (2) ريظن الو , مالسالا دعاوت لضافلا

 ىراخبلا هللا دبع ىبا رايض» د. ايراجو لبنح نب ديحا نم ةصاخ اذ

 ىاستلا نيكرلا دبع ىباو 01 نب ملسم نيسحلا ىباو

 سنوي نب ديعس وبا لاق دهت ىبا مالك رخا اذه مهيلع هللا ثمحر
 وبا لاقو مالا ةنس سلدنالاب تام دلخم نب ىقب نا هحيرات يف

 مسا ىن. مدقت دقو الث ةنس تام هنا فلتخملا نإ ىيطقرادلا نسحلا

 رواك ليم نم هللا دبع ريمالل نا دهازلا 0 نب هللا دبع نب ده

 مايا ف ايح هقوكأ يصف قيدنزلا لتق ىف دلخ» نب ىقب مههفو اهقفلا

 (1) ( عمتجا اس اذك هلعل) سرد (2) اهل هلعل) سرد

5 
2 



 00 ا 0

 ا (761. 71 .)

 ربخا اذكد» ةثامثالثلا لا ينيضانوف و 00 ف مذ الو تناككو هللا دبع

 اذهو سلدن الاب مهمأداو ءارمالا تافوا رخكحد نم هعمج م ب دي ودا

 ةعامج داوم نب ىفب نع ىور ملعا هللاو لدوس كيتا 0 ةكحضصل دداش

 لب رد نب نلاك نب دمحأو 0 اقلإ | مشاه نب ردرزعل | دبع سس ملسا ا

 ندزر ند .س دردأ ن د كعس نب نسحعلاو لوم نب مساق نب دمحعتمو

 ةددش ىبأ ند ر ,داقلا دبع َن ىلعو برغفلا لها نم ىماقكلا ىربربلا

 دنع ارثكم دب م 0 ىدارملا سنود نس هللا دبعو ىسلدنالا

 دداةحدصإ نم ها نس رخآ هلعلو رابحلا نكح ترشدتا هخعو

 ل ىبأ ظفاحلا نع نو ع هللا ةيد نب اي نينا ىنربخأ
 0 را نزاوه نب ميركلا دبع ان لاق بيطخلا ركب

 ديغ نِب دمحا نب رصن فلا ابإ تعيس لوقي(1] سهتلا تل ا
 تاج لوقي ىبا تعمس لوقي دمحا نب نمحرلا دبع ثعيس لوقي للملا

 ىلع ردقأ الو مورلا ةرسا دق ىنبا نا هل تلاقف دلخم نب ىقب كل ةارما

 ىشب هيدفي نم لل ترشا ولف اهعيب ىلع ردقا الو ةريود نم رثكا لام

 ىتح ىفرصنا (معن) لاقف رارف الو مون الو راهن الو ليل ىل سيلا هناف

 انثبلف/ لاق هيئفش نكرحو جمشلا ْف رطاو لاق هللا اش نا هرم ف رظنا

 املاس عجر دق لوقنو هل اوقدت تذخاو اهعم اهنباو ةارملا تاجسف ةدم

 مورلا كولم :ضغب :يىدي ىف ثننك باشلا لاقفادي نددحب كيندح هلذ

 لل انجرغف موي لك انمدخ#سي ناسنا هل ناكو ىزاسالا نم ةعامج عم

 ليعلا نم < يجن نمح انيبف اندويق انيلعو اندرد م ةمدخلل ءارحدصلا

4 
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 ضرالل ىلع عقوو ىلجر نم دهقلا 0 انظفدعي ناك ىذلا ةبحاص عم

 عمشلا اعدو ةارملا تاج ىنذلا تفقولا قفاوف(*) ةعاسلاو [موجلا قدوو]

 ال تلقف ديقلا ترسك لاقو ىلع حاصو ىنظفح»ي ناكىذلا ضهنف

 نوديقو دادحلا رضحاف هبحاص ربخاو ريحتف لاق ىلجر نم طقس هنا ال

 اوعدق ىرسا يف اوريع#ف ىلجر نس دهقلا طقس تاوطح تثيشم املف

 ةباجالا اهواعد ىفاو اولاقف معن ثلق ةدلاو كلا ىل اولاقف مهن ابهر كلانه

 ةيحان كل ىوبحءصاو ىنودورف كدهيقت افبكمي الف هللا ثكقلطا اولاقو

 « نيملسما

 © 2ع ازنش ان تام ىمسلدنإ ثدح» (ة1:)صاعلا نب ىقب -588- 

 ركب هيسا نم

 اهيقف ناك ةمامث وبا ىساذجلا ةمامث نب ةداوس نب ركب -386-

 ىدعاسلا دع نإ لهلس نع ةبامح صلا[(1 |نع ىردر] نيعباعلا نم ايئثافم

 ديعس نع نيعبأتلا نم ىورو ىنالوخلا بهو نب نيفسو ىيهفلا روث ىباو
 ىردزلا باه. نب: دمحمو نمدرلا دبع. نب ةملس ىباو بهسيلا نبا
 ناضةنا ليقو ]8 ةئس سلدنالا زاجحم ىف قرع هدأ ليق مهردغو

 * سنود نب ديعس وبأ د ركذ. ثدحم ىريبلا .دواد نب ركب 87+

 ىنوت رفعج ودأ (9)_ىنامجلا ىدنكلا كيل نب ىسيع نب ركب -8588-

 + عمرع ةنس ةبطرقب

 ملو ىناورملا ماشه نب دمحا ةركذ رعاش بيدا ريعال ركب -589-

 (1) ص (9) (هتروص اذكر ناحلا
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 1 * بدوملا مكر نبا ى'هرعش» نم انا لاقو هبسني

 بيجع لك فتايإ ترهاظنتو بولقملاب ءاجحدف ناسزلا لق

 بيداتلا ةطخ مقرا نبا لان 3 دعب ةرازولا نم نساين اصل

 رشد همس نم

 نب نونح#» نسا عمس ثدح“ هللا دبع وبإ ةدامح نب رشد -590-

 ديع ريمالا مايا ف اهب قنامو ربربلا ع 500 سلدنالا نكس ديعس

 م دي نب هللا

 ةرث لضاف دهاز ثدح“» نسحلا وبا ديح* نب رشب -591-

 ءامسالا دارفا

 هني ملا دك
 م” راخا ىك

 ةجخط ىلع ايلاو ناك سراف عاجتش ىسيقلا رشب نب 7 -599-

 لل امزهنس ىلوف كانه ربربلا جراوخ ركاسع هيلع ترثاكتف اهالو امو

 دهشو اهتيالو ىعذا اهبلا لصو املف هباححصا نم ةعايج ىف سلدنالا

 نب كلملا دبع سلدنالاب ذينيح ريمالل ناكو هعم نيمزهنملا ضعب هل

 هنجحسف كللا دبعب جلب رفظط نا لل ةنتفو ىالتخا كلذ ى عقوف نطف

 كانه :لدق# هنا لاقيو [15 ةئس ى. ةومحتن وا رهشب ةدعب تاسو هلئق مث

 95 مكحلا دبع ىنب هللا دبع (*) نب نمحرلا دبع ةركذ

 هيقف ةبطاشب ىض أاقلا ركب وبا شبيب ىب هللا دبع نب شهب -595-

 ركنملا رييغت ىلع ناعم اهيف ديدم باكححا ى لدع فراع ثدح»

 <« ةثامسمخو نينامثلا دعب ىفوت هتدمحدف هتبحدص

 (1) ضايب



 انا 61. 8

 0 مير نب ا اس دهف نب ورمع نب 0
 نب برك ىدم نب عالكلا 1 ليبخرش نب ةعيبمل نب فوني نب دُدَقُي

 ىعالك ربكالا عبت ودو برك نب دعسا نب ناسح نب عبت نب ديزي
 000 ةدجو هنع ىكح دقو 0 هلو 4 لعقو 0 22

 2 سن ود نب ديعس وبدأ ةركذ 0 ريصم 2ك م

 ند ىلع نب حك مساقلا ودأ هلاق ىسسلدتا شارخ ند - -508-

 نب ميهاربا قحسأ وبإ هخع هد 3 ام ف ىمرص»علا ضارب نب ني

 ةمجحعملا ءابل ا وه لاقو برغملا لها نسم وه لاقف بيطخلا

 ( مرسلا و هللا دبع ىبا ىروصلا نع ةأكحو نيميجلا نيب ةدحاوب

 لامعا نم ةوُزقنب ةنيدس لا اهنع لقتنا مث رزوت لها نم وهو لاق

 نونحس نب دهم نع ىور ديعس وبإ ةثينك 097 ةنس اهب تامو ناورهقلا

 ىبلغالا ىيبيتلا مهين : نب ده نب دمحأ نب ده برعلا وبا هنع ىو

 ىمرضحلا لوقل 00 أيناو مهسفن | نم ةيقيرفا ارهأ بلغالا ندب نم

 5 ملعا هللاو ةمم مهو (هلعلو) دنع ةياورلا هذه ي ىبسلدتا ديق

 نقال لدا ند ريز ولا ورمع وبا ىجابلا كلملا دبع نب اربلا -596-

 خوهشس نم احيش ةيبرعلا ىف اذاتسا ايوحن ناك ىبعالا راشب -897-

 اعطقنمو ىرماعلا هللا دبع نب دداجم ققفوملا ةيحان 8 ناكو بدال



 0م (101 3 م. 78

 لاق(4) ان ىوغللا نيسعلا نب دعاص العلا ىبا عس هلو هيلا

 درو امل لاق هيقفلا نمثع نب هللا دبع دمحم“ وبإ اهب ىربخا يديمحلا
 باوجلا ةعرسب فصوي ناكو(قفوملا ريمال) ىلع ادفاو ٠  ءالعلا وبا
 العلا .ابا رضفا نا ديرتا'ر يمال اهيا قفويلل: راشب لاق (هنع م... ١

0 

 ىباف ةركن أب ىنا اهيرو باوجلا 0 هناف دأ شضرعتت 1 ككل

 العلا ابا راشب لاق سلجدملا لفتحاو ةدنع اوعمتجا املف لعفي نا

 ىف :لفترحلاو ام لاق لق لاق بيرغلا نم نفرح لاق كيبل لاق

 ىذلا وه لاقف عرسا مث قرطاف العلا وبا هل نطفف لاق برعلا مالك

 (*) نهريغ 010 ع 0 نركب ال 2 لعفي :

 لاقو ننجتسفاو ارضاحا ناك نم: لسمو زاللكناو راب لالا

 3 لاق (.ثتح وأ اذه 0 كياع 0 د5 قفوما دل

 كوش نس“ نيبعم رغاش بيدا نسحلا وبدأ لال تنل سس ىفاب -598-

 « ىنفلا ل هب بتنك امس ةرعش نم

 دام 0 اخفرع ظل دجمماو ا تفر اي كدالول 4

 ةاشفأ 00 أيل نام لا ردص ةكمضت رس ىهنلاو ىلعلا ن

 :ةايعم هل م ردبلا ةدعافص فر اهبتكي و أهولتن قكلضف تت ايا

 ةأرارغ وبخت الو بوطخغلا وبنت ةبراض رهدلا قكو بضع تناق

 نسحلا| أيا ىنكي ريخخشب 0 بح رماع ى للا نب 6 0 -509-

 03 0 ع 06 6 ىور ذقر ل لها ندم
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 ةاتلا كباب

 مام ةيسأ نم

 ا قنايثلا نباب نورعملا رمع نب بلاغ نب مامن أمت -000-

 ةفعلاو ةنايدلاب اروكذم اهداريا ين ةقثو ةغللا ىن اساسا ناك ىسرما

 اراثكاو اراصتخا هلثم فلوي مل ةغللا ىف هعمج روهشم بائك هلو عرولاو
 "نب ىلع ديحتم وبا ربخا هلع لل افاضم هلضف ىلع لدت ةصق هيف هلو

 نأ ىضرفلا نبأب فورعملا هللا دبع نب ده هللا دبع وبا ان لاق دمحا

 بلاغ نب مايت لل هجو ىرماعلا هللا دبع نب دهاجم لئسجلا .ابا ريمالا

 ىلع ةيسلدنا رائيد فلا اهب نكاس بلاغ وباو ةيسرم ىلع هتبلغ مايا

 شيجلا ىبال بلاغ نب مامت هفلا ايس باتكلا اذه ةمجرأ ىر ديزي نأ

 " لاقو ةتبلا اباب اذه ف معفي ملو كلذ نس ىباو ريئاتدلا درف دهاجم

 بيلا تزجتسا الو تلعف ام كلذ ىلع ايندلا ىل تلذُي ول هللاو

 اذه ةيهل بجعاف ةماع بلاط لكل نكال ةصاخ هل هعيجا مل ىناف

 ماين بلاغ وبا ىنوت اهتهازنو ملاعلا اذه سفنل بجععاو اهولعو سهئرلا

 دبع نع ىوربد ةيئادب قفوملا (دهاجتملا) شيجلا وبا تام اهيفو عما ةئنس

 دمح» نب مناح هنع ىوري ةبيتق نبا نع مساق نع نيفس نب ثراولا
 هي ةريغو

 تراجح نب ده ةركذ ةربق لدا نم ىربقلا بهوس نب ماهث -001-

 0 ىشلا

 ءاقلا نيابي

 تباث همسا نس

 سشلدنالل مدق ة ونفلا و دا ىودعلا ىف رجلا لديه نب كنا -009-
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 هدورعاخ : شيجلا ىبا قفوملا عم ناكو 0 ةنس فوتو 1501 ةغس

 ىقلو اهروغث كل .علبو سلدنال راطقا ىف لجو :عجر .مث ةيئادرس
 مدقتلا(1) بدال ملع ىف انكيتم ةيبرعلا ىف اماما ناك اهكولم
 ى..سلدنالاب ىلماو بلطلا ىف اهب ماقاو ذادغب لخد(*) طنملا ملع ىف

 نب ىلع دمحم وبا ربخا.ايش(9) ىجاجزلل ليجلا بانك حرش

 درو امل لاق ىججابلا كلملا دبع نب اربلا وريع وبا ىنربخا لاق ديحا

 ريمالا اهكولم نم ىقل نم لوا ناك سلدنالا ناجرجلا جحونفلا وأ

 اموي هلاسف ةرب ىف عغلابو همركاف ىرداعلا دهاجم شيجلا وبا قفوملا
 لاقف ىلعس اذه نس هل قيفر نع

 نافلتايف ىيتغلا ىقتلي دقو اننيب رهدلا فلا ىتش ناقيفر

 هخويش ضعب نع ىنربخاف حوففلا امإ: كلذ دع بتييقل مث دجت وبا لاق

 امهدحال لاقف ناثدحتي نيلجر هسلجم يف ىار ىبارعالا نبا نا

 لاق تنا نيا. نم رخآلل لاقو باجيبسا سس. لاقف تنا نيا. ن

 عنا مل مدقتملا ثبيبلا دشناو ىبارعالا نبا ب.جمغف سلدنالا .نم

 <« ابسامث

 ناجم نيحااصلا ىف بسن اهل هنيمي ةيسيق ىلع انلزن

 نالجرلا نم ما ضرا تيال اننود رتسلا بناج تخراو تلاقف

 ىقاميف ىترسا اساو ميمت هموقف ىقيفر اناناس

 ىنافلت ايف ىتشلا ىفنلي دقو انغيب رهدلا كفلا ىنش ناقيفر

 نب نمحرلا دبع نب مساق نب تباث دج مزح نب ثباث -605-

 (1) سرد (9) هللا ديحر



 كاع 104 (1761. 50, 507

 مع ةنس سلدنالاب تام بلطو ةلحر هلو ابيب اضقلا ىلو ىطسقرس

 »ع وأ ةًئس ةئس ةرشع ىدحاب هليق مسأق هخيأ ىثوثو |أم ةكس ليقو

 تاق ثدحم ىسلدنا نونلا 2 ريذت ليقو اركذك وب تسياث -004-

 يي 04 2 اهب

 ملاع ىوغل قكردرج”م ىطسقرسلا ريب نب مسأق نب 0 -03(6-

 دقو ىديمحعلا لاف هنع هيد اك ىذلا كثريدحلا بدرغ بابك ىور

 هأيا ةتياور لجا نس هلعلو تباث لا  بانتكلا بسني نس تيار

 ىذنلا بانكحلا اساؤ ةرجغو دق نب ىلع دهم ودأ 4 لاق اذكد لاق

 نب ندمحرلا دبع مساقلا ىَبا ىضاقلا ى ة+عدش لكفا حل اكو د

 ضعد 1 كيار دقو تبنئاثل ةمباث ةمجرتلا ف 3 باتكلا ةدسف ناف ده

 ىخايشا ضعب ناكو دنع مساق[ 1(5)ةيدا ةداور فال لئالدلا باتك رف

 رصمب هغلا فلوملا ناو(2)ديبا نع باتكلا اذه ىور امساق 0 لوقي

 اكو دهبع وبا ركذب مل أم (*) هيف كحد ديفس ةيتاجكاو وهو ملعا# هللاو

 كىور ةيرغالا لها نم دحأ ةدرود ملا ام ةغللا نس هيف دروأو ىباطحلا

 ع ل هل مساق نب كيباث ىفوت ىلقصلا ورمع نب سابعلا تباث نع

 درفم مسا

 تيقل وتلا ركاسعلا ءارما نم ناك ى ساذجلا ةمالس نب ةبلعث -606-

 (2(]4) نيعضوملا ى احاصم لصال ىو اذك
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 نطق نب ىلدلا !نبعرإ لدا ىنح اهيف نتفلا اوراثاو ماشلا لها نم ةعامجو

 نب ماسح راطخلا وبا درو نا أ بارطضالا دازو سسلدنالاب ريمالا

 ةيقيرفا ربسا ناوفص ىبا نب ةلظنح لبق سس ايلاو ىبلكلا رارض

 ةبلعث جرخاو مهعومج قرفف ةنتفلا راثا نم ىلع ريظتساو ةلكلا عمجمف
 ى دبع ن نمحرلا دبع ةركذ ةيقيرفأ ن0 ةكيقس 3و ةيعمس نفك م نبا

 « مكحلا دبع نب هللا
 ضعب سلدنالا ىلو ةريغو ىربطلا لاق ىماذجلا ةمالس نب ةباوث. -607-

 |[8 ةنس بقع ىف ىفوتو ارهشاو ةنس اهيلاو ماقأو راطخلا ىبا عل

 «لعرضلا كلذ تباو:راطخلا اننا ,لعت" نإ'نسيلا كلا

 رفعج هسا نم

 (1) 2 ىبسلدنا مساقلا وبإ ىرفاعملا عيبرلا. نب .ده نب رفعج -608-

 تتيح طظذاحلا ىسلدن الك برح نب ليعمسأ نب (هللا دبع) ده ىبأ ن 6

 )92( وسنلا 0 هلا رد ا نب تدي سابعلا ودأ دي ىور ةدرغأا ىف.

 2 ةنيدع نب نيفس عم ا عامجا ىر هثيدح ايل عضو

 وبا ىرمتخشلا ىسيع نب نمهلس نب قسوب نب ده نب رفعج -609-

 لاا تعال هج ىو ماعالا ديقؤد لضفلا

 لضفلا وبا ىماذجلا فارشا نب ديعس ىبا نب ده نب رفعج -610-
 2.0 ةدنس ىضون روهشم هيقف ةجرب ليزف

 ىف ةرعش س رغاش بسدذا للاعلا ليعمسا لع "ثا ني'رفعج 011

 (4) ىور (9) (ىناورس اذك) سرد :
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 ةليوط ةلك نم رماع ىبا نب ده رماع ىبا روصنما

 روعذملاك رفف بابشلا لتق ىغتبت تاج بيشلل ةبينكو

 روصنملا ةبيتك كلت ناكو ثلثم لك شيج اذه ناكف
 نب دعاص العلا با نع ئور بناحلا فسوب نب رفعج -619-

 مزح نب دمحم وبإ هنع ثدح اراعشاو ارابخا ةريغو ىوغللا نسعلا

 * ةريغو

 نمثع ثنب ةلمر ىلوم نيزم نب ميهاربا نب ىبحي نب رفعج -013-
 ناكو أامهريغو جاضو نب ده نعو هيبا نع ىور ىسلدنا نافع نبا

 *« 09[ ةنس سلدنالاب تام اسدقم اهيقف

 نباب فورعملا بجاحلا ريزولا نسعحلا وبا نمثع نب رفعج -614-

 لدي عفار رهثك رعش هلو عراهلا بدالو ملعلا لدا نم ناك ىفحصما

 روصنلا لبق رومال ى رظانلا ريزولا ناك وهو هبدا ةعسو(*)دعبط ىلع

 هيلع اهليوعتو عجب روصنملا :ىدن# مث رماع ىبا نب ديح“ رماع ىبا

 مزح نب دج وبا هل دشنا ةبكتلا كلت ى تامو ارفعج بكنف بلغتو

 ى

 ىننس هعمست نا جرت هدس ىنعدوا ىذلا اذ 5

 ىذا ى رم ام هناك ىرطاخ و كدعب هرجا مل

 اهسافنال ىرسفن ةاراجم هلاح ىلع نامزلا ىراجا

 ابهسالج نود دل تراوت ابمفش دعاص سفن اذا

 ابهسار ىلع ىردصو تفكع ىنامزلل ةبكن كتفكع» ناو

 ةيسنلب يضاق نيب نب فاكج نب رفعج نب هللا دبع نب رفعج -01 نه
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 هللا هخعل روطيبتقلا دذ رخآ اهب ناحج ىنب 5 ةاضقلا رخاو اهسيث رو

 2# |[ععملذ ةنئس

 نب دمدأ نب ديعس نب نسح نب دمدأ نإ مكارب] نب رفعج -016-

 مركو لضفو ةرازوو ةلالج تيب لها نم جاحلا نب: نسحعلا وبا ناك

 رثعلا قف انا ناكو كفكز تيازبنشلا ع ناو م 8 لمس

 ةلاسر لوم ىدا هنب ال (1)ت سار دهرلا ةقيرط ف اعابطنأ دازو مظنلاو

 كلما ديع نب ةيلخما رفعج د لضافلا دهازلا ىبا م نبا نال اهبتك

 نم اهيف هعدوأ ام اهب روش لا نع أهبق قطن اهيلا نقبسي مل ىبضلا

 الو رامخملا كيكري هرنع ردك !ناكو لاقل زوسرو تناراشا"

 يفوت ل 2 ىبا مع نبأ بعحاضد لزب مأو راد ا نكس ذا دات

 قيقحتتو ق+ ىف اعم الازي ملو قيرطلا كولس ىلع انوع هل ناكو

 هذوكسو ةلوهجم هثاح رح هقوشس ىلع يجمل 2-1 3

 (2)دئوصت ثناو ههركت بيشلاك هب ىفرش ىلع هظفحا ل م

 كلذ ا دق هلو

 لجا كيلا وعم طخ كلردف لذج قا مانو ىنفيع دبشأ

 لإ ادت رداط اهورطد 2 هيلع هر وصقس ةايند

 9 < مج دل

2 

 مالكلا عدصناف ده ىبا رطسالل نيب دازو هيبال هل لدي (9)
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 ليح ندو ةمج 0 نم تعمتجاف لاحملاب تقفل دف

 اروشملا ىرالت كل ىدبا ناو هيبراشل فاعذلا مسلا د(*)

 ارون دازف لابذلا ذج امك اهلح ديزاف ىذا ىنعسويو

17 

 ةدذلا أم عفمي وهو دماحتملا بلط نمل ابجمع

 لا طفتيف مل دجتملا ىف هلاساء ظسابلو

 هيلا برط نم حاترا وا قيضلا بحا ال مل

 هيلع ينحدمبو ىدنع هقزر لكاي فيصلاو ظ

 هلو

 ىجمترت وا ىقتت ال ام كل ضحعيم قيدص ىوهت نم لك

 جترم بابب الل فقت مل ادج وا ارضن تلواح اذاف

 رذعم ىن_ هلو

 دادحلا سبل ثكدح رهظاف لامجلا كيف تاس رفعج ابا

 000 4 كريثي ريضأت ضايرلا .رهزن تبني .ناك دقو

 داسفلاب وا نوكلاب ا مامتلا ردب ناك ىتم ىل سا

 داوسلا روهظ كيلع ن ىتاد# سيش دبع نم كلملا ف تنك لهو

 ضام نبا ىدي ىلع هبترم ىرجا ايل دمتعلا بتاعي هلو

 سافتسملا ثيدحلاب اعولو ىار دادسو ىتريصب تمدع
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 ضايجلا(4)ةوهسم ميهلا دورو صيح الما البوم تريصو
 ضاس نبا ىدي .ىلع ةفرصم اروسا انيفلاف اهاندرو

 ضاق مكح هنم هيلع رودي ميني ىلعالا اهسيئر ناك

 ضار رهغ ل>ريف مهب لح ىلثم نا بيارغلا نم ناو

 ىرقملا ىكم دهفح وهو هللا دبع وبا ىكم نب دهم نب رفعج -617-

 مساقلا ربا ىضاقلا هنع ىنثدح ةدم ةيرملاب ارقا نقتم ىوغل بيدا هيقف

 « ةريغو دهم نب نمحرلا دبع

 ياطير 16

 رصيد تام ىسلدنا هيقف مساقلا وبا ىلهابلا سيردا(2)نب رباج -618-

 م« [16 ةنس نأضمر رهش نم ىقب موهل نينثالا موي

 + م٠. ةنس نس ابيرق :ملظب . .. لتق» . .. .. نب رباج -619-

 نبا وهو ىسلدنا ىلهابلا سيردا(5)با نب نيفس نب رباج(*)-690-

 + ادهاش ناكو شردا (4) ىبا نب رباج ىخا

 ميهربا نب ىبحي نع ىوري ىسلدنا ثدعحح“ نومحتف نب رباج .-6941-

 <« ”.8 ةنس سلدنالان تاس نيزم نبا

 املاع ناك ىللم ابا ىينكي ةلبل لها سس ثيغ نب رباج -639-

 ةدلو بيداتل زيزعلا دبع نب مشاه هبلجتسا لضفلاب اروهشس ةيبرعلاب

 * [99 ةنس ىفوت ةبطرقي هانكس ببس ناكف

 روهج ةيسأ نم

 نب رمغلا نب دمحم نب هللا ديبع نب روهج نب ده نب روهج -625-

 (1) بع (5()2) رص (4) هطخم اذك رص
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 راص 0 ير 208 ةدبع ىببا نب رفاغلا دبع نب ىح

 ناكو هللا ددعملا دمحتم نب ماشه علخ دعب ةبطرق رها ريبدن ديلا

 9 هتريس انركذو 00 دقو لقعلاو اهدلا ىف اسدقم لصفلاب افودعوم

 ةرعش نمو ةدرملاب ناك بدال رفأو بيدا لوقلا ريثك وعاش

 انيلع ماركلا كناكس نيا اونافت مف رادل انوي تلق

 انبا ملعا ثسلو اوراس مث اليلق اوساقا انه تباجاف

 0010 الؤا ىف مزح نب ىلع نب لضفلا عفار. با :سهئرلا..ىف هلو
 ةبيدب هيف هيقل

 هرا مل هب ثيقتلا اهلف هقلا ملو مزح نبأ كثميدار

 ةريصبت نا ةيربلا نويهع عنام ههجو انس نال

 اهنم درولا ليضفن 0 انايبا دل درواو

 دياجلا باحتسلا ءام ىققس أم ىكزاو نيع تارام نسحا درولا

 دساح 0 تيهاذي .اولذ هناصغا ىف ا ىدبن :اذاو

 دفاولا معبف هده فص عولطب ارشبس عيبرلا دفو ىبنا اذاو

 دهاش ةوبنلا نس هيلع ربخ ةينبات رشبملا2 رشبملا سيل

 دلاوخ نسهف هقراوع تيقب هقاروا سس درولا ىرعت اذاو

 ءامسالا دارفا

 ءارعش (*) ءامدق نم ىبالكلا برجالا وبا ةببصلا نب ةنوعج ب626-
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 برجال ابا انركذ اذاو لاقف دمحا نب ىلع ده ودا ةركذ سلدنالا

 ولو ايدهرصع ىف هئوكل قدزرفلاو 0 ال“ هي رابن مل ةهصلا نب ةنوعج

 ىلع ,” برعلا بهاذم لياوا ىلع راج وهو ةرعشب دّهفتسال قصنا

 ةرعش نسو هيف همالك رخآ اذه نيثدحاملا قيرط

 عرفا ريدغ وذ ىسارو لاع لزخوب ىاو» نم ىنارا دقلو

 - رملاو اغل هبيطا ءاملاو هنانفا طقاس ديغا شيعلاو

 هيخأ نع ى : مكحلا نب نورس نب زيزعلا دبع نب ىرج -697-

 ش وسوم دع ور ا دبع ىبا نب ةعيدر نعو زيرعلا دبع نب نادز

 بره» سلدنالل ىضاق ىصمخلا 2 نب .ةيوعمو حادر نب ىلع نبا

 ةعقولا ردضح دق ناكو تايم: اهبو: نيابعلا قي, نم نيلدنالا كل لا

 برهو ماسف (م[ ةنس ةبجححلا ىذ ىف ريصوب ةليل دهم نب نورس عم

 نابز نب ىزج وه ماسو ةعقولا رضح ىذلا نا لاقيو بره س عم

 نب نسوي نب دمحا نب نمحرلا دبع ديعس وبا لاق“ ويوعلا دبع نبا

 « ملعا هللاو ريض ىدنع !ذهو ىلءالا دبع

 ىورب ثدح“» هيقف ىلطيلطلا رهايج ند نمح ىلا دبع نب رهايج -698-

 مساقلا ىباو ىزارهشلا نسحلا نب ديحا نعو سابع نب ده ىببا نع
 ليعمسا نب دمحأ نب دمتم رماع وبا هع كدر ىهحيعلا ده نب ىلع

 دا ىبا بش ىلطيلطلا ىصضاقلا

 « (روكذم ىسلدنا مشاه نب زيزعلا دبع نب ملسا نب دععلا) -699-

 رصانلا نينموملا رهسا هالو ةيسنلب ىضاق نمد نب فاكحج -0350-

 سلدنالاب ديشتسا ثدح» اهب اضقلا دهت نب نمحرلا دبع هللا نيدل

 بقع ككان» هلو ككلانه ماب ةنس قدنخلا ةوزغ ىف مورلا وزغ ىف
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 مرخأ ناك نا ل يلع بلغو اهب سار عزتي منسو اضقلا نولوادنب

 نمي نب ناحبج نب رفعج نب هللا دبع نب رفعج .دمحا وبا ىضاقلا

 + ةركذ انسدق امبسح هللا دنعل روطيبنقلا هقرحا ىذلا ركذلا مدقنملا

 ءاحأا باب

 (1) نسحعلا ديسا نم

 مدقم روهشُم رعاش طانسلاب ىورعلا ىلع وبا ناسح نب نسحلا -631-

 للا ىلا اى ةحتادس سو رضانلا نمحرلا دبع مايا: د ناك رثكم
 ابلوا ةديصق رذنملا نب ديعس

 .٠ < . + ١ مل اال

 (1) 1 228 عارم قات ط1 6168 20656 1111231016866 2012 281111121 601108

 هع 01115115 91066131 8116507612 60211181011612 288811123 1111856 182

 طلمعموطتقم»تسص : طقه تهاتتت 5600808608 ؟015866 ىناسغلا لع وبا

 ازد كدهيق هدوم, همع01016 طثع م0111 065111586 , 66 12 223ع126 80171251

 هدعب بويا نب ؛نسحلا مساو# ىناسغلا ىلع ىبا نمسا بتكي اند#

 وتنص 8096266266, ىناسغلا ىلع وبا دود نسحلا 4 قيس 6886 :

 و11 6001618 60118 (1هررعرب 1ةعأأغر, 761 ةه1ةدج 802068916 , 61106122 807561*-

 66118 , 811م61 206812 8726610622 20881016 و وهو انه فلوملا طخ اذك

 ةمجرتلا ةيضق ئدبذكت#: 1لورد 761 ةااتقر ماهرصهان60 1150 1

 قوءامجوجتع طنف ؟ةهمطزع يلع ةطلغ# ىرداو انه فلوملا بتك ىثلا اذه

 ارفلا [نبا] مسا ناكو ناذك اهدوتس انسح ىاسغلا مسا بيك هنآ

 - ركب رسما مث احاصم
5 
 روم كالا مسأ ىلعو مدقس نيلع 6-1
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 زارناب (61"1. 817. ةف مز

 دستلا ةينص» نيفدرلا ةبينخ دحلا ةيدرو ىنينيعلا ةيلازغ

 دشرلا نه 10 6

 دعتسي رظاونلا ظل ىلع دخو ' (14)بلقلا ىلع ودعي رظان اهل(*)

 دحم لا نم ىفعتو ىنزن اهل. نيعب تنز اذا نيرطاخلا نويع ىنازن

 نع ةبرغلا ىف ثدح ىسلدنا ىلع وبا صفح نب نسعلا -639-

 هنع ثدح زاوهالاب هيقل 0 هللا دبع نب نيسحلا هللا دبع با

 ليزن ىبرغملا دمحا نب فلخ نب روصنم نب دمحا ركب وبا روب اسينب

 # روباسيئ

 ىدييتا هل دشنا رعاش بيدا ىلع وبا(9) نورضح نب نسحلا -6055-

 ىدشناو. ةييبشلا ماهل ىر ةتدهاش لاقو

 ارعولاو بعصلا ادريس _يف با بكرت وا ررش ىنظحلت مايالا تلاز أهو

 ىلا ريش م "؟دقف لمع كاك ةعاس ضع مكدنع 271 لك كقو
 أ

 ارمجلا ىكتن أوج قر ىثم مرصأو مكركذ قوشلا يت ا 0 دقو

 ارفذ ايم رايدلا أهم لكرويصجبصضأ دقو ةيص 5 دقفل ناليغ ) اق 5

 ادأ ب 8 سيويلطب 0 نم بلندح ليبحرش نب نسعلا| -6 5اس

 رجشد ند هللا ديبع نب دج نب 0 سس هللا لبع نب نسحعلا -655-

2( 

 ند سأدن الاب بع يل رثا ١ حلاو سس ةعيد ل نب : اروص ىبا نبا

 2 عمصنتو لحرؤو ةريغ نمو ديلا بم نب بح ن: هللا دهبع

 (1) سرد (9) هطبض اذك



 "عم جفا عقم هه

 نم كعومس دقو ىديمحعلا لاق م. دس نم ابيرق سلدن الاب (هتافوز

 جضاولا باتك ىلوم ىوحتلا نسحلا نب ركب ىبا دلاو هنا لوقي

 هي [|8 ةنس ىف ىفوت ملعا هللاو كلذ نوكد نا هبشيو

 روهشم هيقف ةيرلا لها نم ىلع وبا ىناجبلا بوقعب نب نسعلا -056-

 + دهن نب متاح هنع ىورد نولحمف نب ديعس نع ىورب
 || ا قيطوق نيرح نبا ميفاربا نب ىبخلا نب نسعلا .-68:-
 ب نيتبامو :نينامثلا لبق اهب

 عيش ارفلا نباب فرعي ديلولا ْوبا بئناكلا دهم نب نسعلا -658-

 ىلع دهت نبا ساجم يف هعيار ىديمحلا لاق بدال لها خوش نم

 نب رماع ىباو جارد نب رمع ىبا نع اندشنا دقو ارارم دمحا نبا

 ىنع باغو امهلبق سو دههش

 ديهش نب رماع ىبال ارفلا نب ديلولا وبا يندشنا ىديمكلا لاق اريبك

 ايش ناكو ةثامغبر و نيعبر الا دغب ةربخ

 بصو نبأ ف

 دحاو ىدرلاو ىدنع ل طخس جنت مل وأ ثيج ىدنع نايس

 0 ا ا نا“ ا رك رمال . نأو شحدوت مل كترياغ نا

 ذدِلاولا بجنا ام هل ثلق ًالبقم' هترصبا اذا اي(*)

 ىلطسفلا ريع ودا ةدذعو ىمع كخع ترضح لاق ديلولا ودأ ىنربخأو لاق

 طدعملا 0 ىطيعملا هللا ديع ودأو

 مل لك ليف لمتح» مي لك ككيف عورم

 موس رهغب ىقر ثكلم ىلوسو ىنملا ىف ىتقياغ اي

 رخاقي ال انلاث امهيلا ىنيضا انا ريع وبا لاقف نيتيبلا نيذهب انبحعاف

 يع

 لاق مث امهنع



 |[ (ك41. 88«.

 مون ربخب : ئيتيعو كيف ربص ريغب ىبلف مارا

 * (1) هد الك ةعطقلا متن ل اخاقو هلوقد انررشف لاق

 هيقف يليبشالل ىنزوهلا رمع نب نسحلا نب رمع نب نسحلا .-639-
 اهوحدن وا نونامثلا هنسو هإ] ةنس ىقوت ةلالج ثيب لها نم قراع

 رصتخدم ركب ىبا لاخ وهو ىبرعلا نب ركب وبأ ظفامحلا هنع ىور

 « رمع هيدأ نع هب هثدح هيدا رمع صفح ىبا بيذبت: تاارقلا

 هنامز ىف. ناك روهشس هيقف بط رف دادجلا بودآ نب نسحلا -6040-

 + عام ةئس ىفوت ةبطرقب ابتفلا لها لوا

 ده هللا دبع وبا هنع ىوري ىرقملا ريع نب هللا دبع نب نسعلا -041-

 « ةريغو ميحرلا دبع نبا

 ثدح» ىلوصا هبقف ىلقصلا ىضاقلا ىلجبلا هير: ذبع نب نسح -649-

 نينامث (9) ىفوت ةريغو ىقابلا دبع نب ركب  ىبا نع ىورد
 * نايجت ةبامسمخو

 نيسجلا همسا نم
 ثدحعم ماما ىلع وبا ىناسغلا دمحا نب دمحم نب نيسعحلا -645-

 باتك ودو لكشملا زيديتو ليهملا ديبقث بايك هلو لاجرلاب ملاع ظفاح

 ده نْب متاح نعو ريع نب ديحا سابعلا ىبا ىرذعلا نع ىوري دهفم

 نب.دجحت نب دحاولا دبع ركاش ىباو جارس نب هللا دبع نب جارسو

 للا همحر فوت ةرثكح مييف ةمثال نم ةءامج هنع ىور مهريغو بهوم

 أ #س 6986 ةكس فر

 (1) (ةدصق مهفا ملو ىنلوملا طخ» اذك) رخاتملا ىلع ىبا مسا بكي انه

 (29) ضايب
59 



 ااعلب 761. 22. م عز

 مث ىراصنالا برع نب ده نب بيرُع نب ده نب نيسح) -044-
 نيئثرقللا نم ناك ةيسرم بيطخ روهشم ىرقم هيقف ىلع وبا ىشوطرطلا
 نع ىوري (عالا ةدعق ىذ ىنإ دلوو ها ةدعق ىذ ى ىفوت نيدوجتملا

 « (ةرهغو نيقبملا ىلع ىبا

 ةطسقرس لها نم ىلء وبإ ىراصنالا رشبُم نب ده نب نيسحلا) -645-

 نم وخذ ةطسقرس عماج ى. ارقا ىفدصلا ىلع وبا لاق لضاف ىرقم

 طا ىلع ارقو(4)رد ابا عيس ةدم اهعماج ىف اساسا ناكو اماع نيعبرا

 ىورد ىكنداطلا ريع ابا ىقلو ىريبلال ىلع ىبا ىلعو ىنادلا ورمع

 1 (ىقفدصلا ىلع وبا هئع

 نبا ادمحا رفع ىبا نع ىوري لبان نب دهم نب نيسح)(92)-646-

 (4) (باتع نب دهم نب نمحرلا دبع هنع ىور (5)
 نع ىورد ناجبلا نيسحلا نب بوقعي نب هللا دبع نب نيش -6/41-

 سشابعلا وبا هنع ىور نولخمف نب ديعس نعو ةديبع نب رباج نب دمحا

 < ع[[ ةنس ايح نأكو ىرذعلا

 عم لضفلاو 5 لقا نم ىلع وبا ىسافلا ىلع نب نيسحلا -649-

 ابستحم ءايلعلا كل ىنلتخدو بلطي لزي مل ة ةايمجلا ةيغلاو ةضلانا ةديقعلا

 ىتم ىلع ابا اي اسوي هل تلق مزح نب دمحم وبا لاق تام ىنح

 نم رخآ . بابك حامس ا ل د ا ا سعت
 س١

 دهم وبا لاق ةلكس اهتنسعتةساف ىجا(*) ) ىضقنا اذا ىل 1 لاقف جيشنا ىقلذ

 (1) ص (9) (هط+خ» اذك) اذه رظنا (5) سرد (4) فلويلا ط:

 هل جرخ ملو ةرظلا ىف
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 رع يو

 ايعلا (161. 88 )

 نحو ابيذهنو اعروو اهلعو القعو انيدو اورس هب كيدان هللا همحر ناكو

 , قلخ
 9 ةدقلع' رب دك | نذ !بييعك نب ملم نب مصاع نب نيبيحلا مهووس

 يقف ناك ىسلدنا . ئ ةقثلا ةرس نب ىدع نب ملم نب بابخ

 «* ثراح نب ده هلاق بامان سلدن الاب

 رثاملا باتك هل بدالكو ملعلا لها نم مصاع نب نيسح -650-

 اهتاقواو هتاوزغو رماع ىبا نب ده رماع ىبا روصنلا ريس ىن ةيرماعلا

 + (ا)دمخا نب ىلع دهم وبا :ةركذ

 بانك: ىنارديكسالا رطم ىجبا نبا نع ىورد ليان نب 0 -051-

 سنا ند كلم بهذم ىلع هقفلا ىف زاوملا ن نيالا نب ميداربا نب دهن

 نبا نع رطم ىب دبا نبا نو 2 هيأ نع 1000 ”  يبح لي روع ف!ورد ذئع

 3 هيدأ نع ردع نم ةراجاب رجلا دبع ن: رع ودأ ةدورد زاوملا

 نكس لكع ابا ىنكي روكن لهل نم ىروكذلا يق 5 نب نيسح) -6859-

 (2)(اريخ هيلع ىنثاو ىجابلا ده وبا هنع ىور : ىضرفلا» نبا ةركذ ةيليوبشأ

 وعلا فئيرعلا باب فورعللا , نيبانقلا ودأ ديلولا نب نيسحكا -60535-

 نافلوم نادال ى دل 7 بادالا ى : و داعش | ةيبرعلا ىف ماما

 رفعج ىبا لع ابهيف ضرتعا وعلا نم تان نلع ليياسيت بايك هلو

 هباتك ىفارفعج وبا اهركذ ىوحنلا ساعنلا نب دمحم نب دمحا

 ىبا نب دج رماع ىبا روصنملا مايا 1. ناك ىناكلاب فورعملا ٠

 بلاغ ىنب نيسح ةهادعبو هللا دهبع نب نيسحعلا مسا ب بيمكي انه

 7 0 ظخحد اذك) (9) هل ب مل



 ش 0 (1861. 88 >. 88 7)

 دعاص ءالعلا ىبا عم ةتاعايتجاو هيلع فخدو هسلاجم رضعل نيمو رماع

 ونا انا لاق دمحا نب ىلع ده وبا ربخا ةروهثس ىوغللا نسحلا نبا

 بحاص رتاع ىبا نب دمعم رماع ابا روصنلا نا سارتلا نب دلاخ
 درولا روهظ لوا هسنا سلاجم نم سلجم ىف ةدروب هيلا :ىج سلدنالا

 ارضاح ناكو ىوغللا نسحلا نب دغاص ءالعلا وبا ثتقولا ىف لاقف

 اههف هبطاخد

 اهسافنا كنسملا كل ىكاحب ةدرو رماع ابا كتنا

 اهسار اهمامكاب ثطفف رصبم اهرصبا ارذعك

 نب مساقلا وبأ ةدسعحف نورضاملا هعياتو هباج اس روصخيلا نسحتةساف

 قفنحالا نب سابعل ىه لاقف سلجتملا رضح نيم ناكو ىيرعلا

 ى اهتبثاو انايبا عيضوو هلزنم لا ىيرعلا نبا ماقف دعاص ةركانذ

 ىهو سلجم للا قارتفا لبق اهب ىتاو رتفد
 اهسارح مونلا لدج دقو ةسابع رصق خلل :جريشع

 اهسانا ركسلا عرص دقو اهردخ ىف ىهو اهتيفلاف

 اهساك تمرف ىلب تالقف ةعجسه ىلع راسا تلاقف

 اهسافنا كسلا كل يكاحي اهفك ةدرو لن تدبوأ[»)

 اهسار اهمامكاب .تطفف رصبم اهرصبا ارذعك
 اهسابغليع ةنبا نا نخضفت ا” هللا فخ تلاقو

 اهسان الو ىسان(1)ث دك امو ةلفغ ىلع اهنع ثيلوف

 اهقرس هنا ىلع ساجمملا ىنرتفاو لبقي ملف ىلحو دعاص لجمخمف لاق

 (4) تدك امو هلعل ص



 [ 8م (61. 88 7)

 نولحتف نب ديعس نع ىور ىلع وبا ىناجبلا بوقعي نب نيسحلا : -6ةه-

 ربلا دبع نب روع وبا هنع ىور ىإسلا بيبح نب كلملا دبع بابك

 ىفربخا بوقغي نب هللا دبع نب نيسحلا وهو ةدج لل هابسنو ىرذغلاو

 نيسحلا انا لاق ىرذعلا سابعلا ىبا نع بهوم نبا نع دخاو رهف

 ىماغلا ىبكتي نب وسوي اف لاق نولختف نب ديعس انا لاق بوقعي نبأ

 هنأ كلم باحعحصا ضعب ىنربخا لاق بهبح ند كلملا دبع ان لاف

 بلطي لاق هتيوت ايف كلذ نم بات مث ارح عاب لجر نع اكلام لاس
 « هتيد دويلف هنم سهي اذاف ادبا

 قورعملا ىلع وبا ىفدضلا ةرايف نب نوهح نب ده نب(4!نيسح -655- 

 قرشملا لل لحر ةياورلا ريثك دهاز ثدجم ماما ىضاقلا ةركس نبان

 نب ديحا لصفلا وبا مهنم ةر ردك مف ةعايج نع ىورو قارعلا لّخكدو

 ند" ديحجسو ىاهبصالا دمحأ 2 لصضفلا وباو نور نسحلا

 ىلع نب دمحا رداطلا وباو ةدضاخلا نباب فرعي ىقابلا دبع نب دمحا
 تاارقلا ف ريتتسلا) بانك «كلوم .اوصلا ىرقملا راوس نب هللا ديبع نبا

 ميهاربا نب ذمحا سابعلا وداو رصيب بناكلا ىزريبلالل هللا دبع وداو

 01و يراخغلا 0 يبا "نع قورو قيوطرظلا ركل ١

 نب هللا دبع مساقلا ىباو بويا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع. سنعلا

 اع نب ديحتم نب نسحملا دبع روصتم ناو ىتتابلا ىفيعلا زهاط

 رذداقلا دبه نبا ديحا نمو قتلدنال رجالا دْيلؤلا بانر فردا ان

 نحب ملو ةرثك ميهيف مالعا ةمثا ةعامج هنع ىور فسوب نب ده نبا

 (4) (هطعخ» اذكرز مدقم



 [ةهرع (161. ه3 <. 84

 000 دو ثيدحلا دهيقت ىف هلثم همقو ىف سلدنال قرشب

 هز ماع قى اديبش هللا همحر ىفوت ةدهزو هعروو هلضفو هنيد عم هتياور

 دن وباو كليلا دبع نب دمحا رفعج وبإ دهلولا ىبا مع نبا هلع ىنثدح

 « ل هي بسك اييف ةنوي نب كليملا دبع نب قجحلا دبع

 ل موا هللا ديبع نورس ىببا نب (1)نيسحعلا -056-

 >5 ةنس لوألا عبير زهش ىف ىفوت 2.0.0000

 ىف ىفوت ىلع وبا فراعلا بيطغلا هيقفلا بلاغ نب نيسح(*)-657-
 هي هدرع لاوش رهش

 متاح هيسآ ن

 ةقث روهشس ثدح“* هيقف ساقلا ودا مم ده نب متاح -658-

 ديبجم ويإو ىناسغلا ىلع وبا ظفاحلا مهنم مالعا ةعامج هنع ثدح تبث

 نع ىورد ثيغم نب نسحلا وداو ففيرظ نب ديلولا وياو باتع نبا

 ىخيش ىنثدح ىاسنلا نع ده نب ةزيح نع ىسباقلا نبسعلا ىبا

 نع هنع ثيغس نبا نع دم“ نب نمحرلا دبع مساقلا ونا ( ىضاقلا)

 نع ىاسنلا باتكب روكنملا دنسلابو هل صخاملا بانبكب ىسباقلا

 ه« 619 ةغس دج نب متاح ىف ون ىاسنلا نع ةزيح نع ىسياقلا

 ىور ىفاصرلا ركب د زازملا ا د هللا دبع نب باح -0859-

 وبا منع ىور ىنشخلا مالا ني ديم نب تلح رسحلا ىبا نع

 ىف ةبطرقب ةفاصرلاب هنم عمس هنا لاقو ىرقملا ديعس نب نيثع ورمع
 « هلزنم

 (1) (ىلوملا طخ اذك) مدقس



 م0 1161. 84 ». 84 9.ز

 ناسح ةمسأ نم

 م« ةباتك ىنقشتلا ةعيراح نيل ديم ةركذ ”نسلا" نب قلم

 « مساع ةنس ىفوت ىبجتسالا ناسح ند هللا دبع نب ناسح -661-

 ى ةمثالا نم ريزولا (ةدبع وبا) ةدبع.ىبا نب كلم نب ناسخ -669-

 ىببا. ىضاقلا نع ىور ةرازوو ةلالج ثيب لها نمو بادالو ةغللا

 نب دهن ونا ةنع ثدح ةركاذم ناوكذ نب هللا دبع نب دمحا سابعلا

 لاق ليقعو ةعيبر باتكب هايس اباتك ديشرلا مايا ن ىلا ىنلا

 ةيامثلث ةراعشا نم هيفو ىغعملا اذه فر تفلا 00 (نم) وهو دن ودا

 4-2 رساع ىبا روصنملا ىلع لخد هنأ ةأيإ هقيلات نياك ناكو تتحد

 مرخمف هب بجحعن(1)  ىرسلا ىبا باتك هيدي نيبو رماع ىبا نبا
 هباجو اريوصتو اح سنو افيلات ةخم عردو باتكلا اذه لمعو ةدنع نم

 ةيلع هلصوو هد رسك ةايا ةارآو ىرمالا ةعمجلا 0 موهلا كلذ لثم كل

 هيف ةراعشا نمو

 مياورو ايلا لاقث ايداوغف ىيبراقاو هب ىلها ادلب ىقس
 أ

 2 لالظلا درد نم مساون ىح لابو ىشعلاب مهيلع كثسبهو

 خال بملقلا دقوا نكال نا لو مهن ىانلاو مهترك دل كافل فقرا كال ئا هلو نيود لات ى ئانق ل
 ميفان وهام ملعا ملو . . . ةكيا قوف فئاه ىناجتش اممو

 جزان ىخع ةاوهأ ا نأ جزان 1 لينك دّثتا تاقفا#) ١

 (1) سرد



849 .1"61) 0 

 جرياوطلا اهتحطاف اهانضاح ىسم ةدفقب حارفلا لثم طيس ل

 جراوف رويط ال اهقلت ملف اهسوعر تسافا جر تفصع اذا

 01 رع دل نحدلا د 2 مهيبا دقف دغب راغصل نمف

 دبع رهظتسملا ىلا بتك هنا لاقو ديحا نب ىلع ده وبا هل دشناو

 ئوسملا.رصانلا نمحرلا دبع نب رابجحلا دبع نب ماشه نب. نمحرلا
 ةنفلا مايا ةفالخلاب

 بيغمو دهشم ىتس نايسف لسا مل ثبج ناو رضنا مل ثيغ اذا

 بيسن هيبشلا نكالو مينل اهلبق تنك امو ايميت تعبصاف

 زعاعلا) لورق هلع تيبلا اذه ى. راخا

 دوه | مهو نونذاتسي الو مين بيهغن نيح رمألا ىضقبو

 « (1) ةثامثلثو نيرشعلا لبق ةيلاع نس نع ىوغللا ةدبع وبا تام

 ريمالا مايا ىف سلدنالاب اضقلا ىلو ىلذملا راسي نب ناسح -663-

 * تاس اهبو ةيوعس نب نمحرلا دبع

 صفح ةّمْسأ نم

 نب ككلم نع ىور ىطسقرس ىبلسلا مالسلا دبع نب صفح -664-
 « ٠١ ةنس نس ابيرق سلدنالاب تام سنا

 ليقو ىنالوخلا ىسيع نب نيهلس نب ىبحي نب ريع نب صفح -008-
 نع ىور ىرهبل ىسيع نب نييلس نب مبجت نب(2)ورمع نب صفح وه
 دبع نب سنودو نيزم نب ميهاربا نبا ىبحتو ىبنعلا دمحا نب ده

 « ما ةنس سلدنالاب تام مهريغو ىلعال

 (1) ملعا هللاو ةيامعبراو هباوص (2) (ع اذك) ريع
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 نب لضف نم عمس ىيهينلا ىقوللا صفح نب دهم نب صفح . -066-

 ىقوت ةريغو ىبحي نب هللا ديبع نم ةبطرقب عمسو همزالو ةناججب ةيلس

 « مرو ةخس

 دسأح ةمسا نم

 ىريبل رصخلا وبا ىيلغتلا ضيرغلا ىبإ نب لطخا نب دماح -667-

 ودو ةلحرلا ىف عمسف لحرو نيزم نباو ىبتعلا نم عمس ةقث ليلج
 « 86١[ ةنس سلدنالاب تام عروو دهزو لضفب روكذم

 عيدبلا ىن باتكو ةغالبلا ف ىفرصت هلإ41) نوحمس نب دساح -868-

 يي هيلع ىنثاو ديهش نب رماع 5 ةركذ

 زمام
 ةنس ابي تام ىسلدنا ثدحم بهو وبا رمحال نب (*مزح -669- 

0 

 ىسلدنا كثدخحم بهو وبدأ م ركلا دبع نب بهو نب مزح -010-

 + ا"[[ ةنس ناضمر ريش ىف رصوب تام
 ةويح همسأ نم

 ديعس وبا ةركذ ىبطرق ىبيجتلا ليقو ىيخللا داّبع نب ةويح -674-

 * سنوي نبا

 لها نم ناكو صمح ةلقاث نس يمرضحلا ساليلا نب ةويح -679-
 رفنلا دخا وهو قئثعملا ضايع نب موثلك ركسع نم اوملس نيذلا لفلا

 دبع نب ماشه نب ةيوعم نب نمحرلا دبع رماب اوماق نيذلا نينامثلا

 (1) دزب مل اذ
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 هيقو رمال هل صلخ ىتتح هعم اوبصعتو سلادنالا .لخد نيح كلملا

 ةيوعس نب نمحرلا دبع لوقي

 سماليلا نب ةويح اهنع باغ اذا اهميعن ىف الو ايندلا ىن ريخ الو

 سئاي للك نع ميضلا ىقنيو هيلع امهارد اقح ىقيضلا ىرقي قيسلا وخا

 بيبح همسأ نم
 نب ده نب ميهاربا نع ىوري هيقف ثدح# دمحا نب بيبح -073-

 دمحا نب ده نب دمحا رمع وبا هنع ىور زازقلا نباب فورعملا زاب
 * ىترهاتلا نمحرلا دبع نب مسأق نب دمحا لضفلا وباو روسجلا نبا

 بدال“ لها نايعا نم رعاش(1)ىريجتطشلا دمحا نب بيبح -674-

 هلو ةيلاع انس علبو رصنتسملا مكعلا مايا كردا ةبطرق لها نس روهشم

 ةربك ىن اهلاق ةعطق نم

 اضرلا هيفف ىضقي ام لكف ىصق ام ىلع هلل دمعلا

 اضهنا نا طسا ال مويلاب ةوق اذو ديا اذ تنك دف

 اضوف نمو نظلا نسحا نم عضي مل ىذلل ىرما تضوف

 ىبحي رعش ناويد عمج ىذلا وهو ةعامعبراو نيثالثلا نس ابيرق ىفوت

 + فورا ىلع ةيترو مكح نبا
 عفان نب ةبقع نب ةرم ةديبع ىبا مسأو ةديبع ىبأ نب بيبح -675-

 سلدنالا هعس اولخد نيذلا ريصن نب ىسوم باححصا ةوجو نم ىرهفلا

 را ا عم أهتم جرخ نأ لل ليابقلا ةوجو مم اهيف هدعب ىقبو

 ' مث ىلللا دبع نب نميلس كل ريصن نب ىبسوم نب زيزعلا دبع سارب

 (1) هطبض اذك
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 ىلوو ةيقيرفا ىحاون لل فككلذ دعب ةديبع ىبا نب بيبح عجر

 ةنس بورخحلا كلت ى لثق مث ربربلا نم جراوخلا لاتق د ركاسعلا

 ديعس ودا لاقو مكعلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا ديع لاق اذك [مع

 ىنلا رطل بانك (*) ىف هيسا :ثبثو [مع» ةنس ىفوت سنوي نبا

 تييس ىنلا شودبغ نب ريمدتل رهصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع هبتك

 نمحرلا هللا مسب باتكلا كلذ ةخسنو اهكلم ناك ذا ريمدت همسأب

 شودبغ نب ريمدتل ريصن نب ىسوم نب زب زعلا دبع نم نكيراتك ميح لا

 هيلع هللا يلص هيبن ةسذو هتسذو هللا دبع هل ناو ويملا ىلع لزن هنا

 هكلم نع عزتي الو رخوي الو هباحاصإ نم دحال الو هل مدقي و ملسو

 مهياسن اكو مهدالوا نوبو مهني قرف الو نوبي الو نولتقي ا" مهنأو

 كلم نع حزني الو ميس انك قرت الو مهنيد ىلع اوهركب الو

 نيادم عبس ىلع د هئاو هيلع انطرتشا ىذلا قاد 2 دبعت أس

 اقباع انل ىووي ال هناو ةقرولو هّياو ةرسقبو هلومو تنقلو ةلئفلبو ةلاودروا

 هيلع نإو هلع ودع ربخ منكي الو انمإ انل فيخ الو اودع انل ىووُي الو

 زيعش دادسا ةعبراو مق دادما ةعيراو ةنس لك ارانيد هباححصا ىلعو

 ىلعو تيز 0 لي ىطسقو لخ طاسقا ةعبراو الط طاسقا ةعبراو

 كيبخو ىشرقلا ةدبع ىببا نب نمثع كلذ ىلع دبش كلذ ىضت ديعلا

 بتكو ىلذهلا مئاف وباو ىميفلا ةرسيم نب(1) ةديبع ىبا نبا

 + ةرجمملا نع نودسلو عبرا ةئس بجر ف.

 الضاف اضدا ناكح نيترازولا 5 هللا دبع 5 راع ن: بويبح -016-

 (1) (رخا لجر مسأ صقن ظ) سرد
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 مايا ةيليبشأب اليلج اسير ناكو ماكلا نم عون ريغب ارروكذم

 هي دابع ىذب

 ءامسالا دارفا

 دمح» نب هللا دبع نع ىوري ىبطرق ثدح“» دمحا نب ماه -677-

 « دمحا ند ىلع دهن وبإ هنع ثدح ىجابلا

 0 ظح هل ديقف ىبطرق ركاش ودأ (1) ىشيقلا ردع ند نودمح -018-

 لاق ىبطرقلا ىعزانقلا نورم نب ندحرلا دبع نع ىورد رعشلاو بدالا

 ملاعلا ملق ةفص ى هسفخل دشفي هتعمسو لاق هيلع انارق ىدهمجلا

 صاع ناطيشلل للا لج هلل عياط
 صاغ ملعلا ىناعبب اروطس طخ ايلك

 3 ةثامعبراو ىنيثالثلا دعب 00

 نم ظح هلو ابكولبو سلدنالا رابخا ى ريبكلا روراعلا ا رخام

 ورهع ابا ىنكي ةدوعم نب نمدرلا دبع ىلوم قباس نب ثرحلا) -080-

 سلدنالاب تنام سنا نب كلم بحاص ةنانك نبا نع ىورد ىسسلدنا

 « ([[| ةئس

 ىردزلا ملسم ىبا نب فسوي نب مُيلس ليقو نيهلس نب متاح -681-
 ناكو سنا نب ناله لاس ىنيدملا ةنانك نبا# سس 00 لحر

 (1) (اكشم) هم
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 سلدنالاب مكحنا(*)نب نمحرلا دبع ريمالا مايا ىلإ تام اجلابص الخ

 * ىنشخلا ثراح نب ده ةركذ

 تابنو اهاضق (لواوتدلو لل ..بوستم ىليطت ةملسا نيب بُشوحا -689- 

 * نمحرلا دبع نب ده ريسالا مايا ىف اهب

 وبا ةريمع نب لصضفلا ند (نمحرلا دبع نب حابصلا نب نودمح) -683-

 « م90 ةنس ىف ثاس.سلدنالل لها نم ىقتعلا نور»

 نع ىورد ىبطرق ليلج هيقف دمع“ وبا دهازلا رامع نب دايح -684-

 هنع ىوري ايهريغو لبان نب ده نب نيسح نعو هيقفلا دير ىبا نبا

 <« ةريغو ىسلبارطلا ده نب متاح

 لها نس هيقف ةبطرقب ىضاقلا نيدمح نب دمحم نب نيدمح -688-

 ىمستو ةبظرقب عيوب دق ناك هعم ةنس ىفوت ةلالجو ةساير ثهب

 + ةطانرغب تاس نا كل هتيالو تساذو در مث علخ مث هللاب روصنلاب

 رشب ند نسعلا مساقلا وبا :ركذ ىبلكلا رارض نب ماسح -686-

 نامالس ند رارض نب ماسحلا| ر» ىبلكلا راطخغلا وبا لاقف يدسال

 ند ١ فدع وفيا ضن نم يدخر ندا هع لوعج نب ميثخ نبا

 لياقلا وهو .سراف:رعاش باج

 لفاف ريغ ىرسا ىعس هب ثيعس ىننا ربخ#» ساوج نبا ثيلف

 لئاسلاب تعرص ليج عوذج مهنا بسح# نيعست هب تلتق
 ىلمانا اهنم ثينثشتسا امو ىفكب هتيرتشا عابت ىتوملا تناك ولو

 ىبلكلا رارض نب ماسح لاقف بسنلا ةرههج ىف ىبلكلا هركذو

 نب ورمع نب ليفط نب مضيض نب نصح نب ةعيبر نب مهثخ ىغب نم
 لب نب بانج نب ىدع نب مضيض نب نصح نب ثرحلا نب ةبلعت



 رش (61"1. 86 >>. 86 7)

 ناللا ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب هللا دبع نبا

 راطخلا ادا ماسح ىنكب ةربو نب بلك نب (روش نبأ ةديفر# نبا

 دعبو نطف نب كاملا دبع اهريما لق دعب أهيلو سلدنالا ريما ناك

 ةدنق كتفو 5 اهدروف اهالكو امو ةيقيرقأ روهمأ .ناوفص ىبا نب ةلطتم

 ةدئفلا تالدمخو هل سلدنالا ك”رشادق ارسا ةعيرأ ْلع اهلها قرنا دقو

 نم راطخلا وبا ناكو اهيبس ناك نم اهنع جرخأو أهعومج قرثو هب

 نيلسملا حوتف مايا و لاتقلا رصح دقو مهنم نيروكذملا هتليبق ىفرشا
 لوقب ىذلا وهو 57 سانلا سراف ناكو ةيقدرفأ

 لدع مكح اولدعب مل نا هللا ىفو انامد اسيق نورس ونب تداقا

 دش ل مث ناك نم اوملعت ملو طهار جرم اودهشن مل مكناك

 لكالو براشملا اهيف مكل باطو ابخ دق برخ ا دقأو معيار الف(*)

 لعف هل تملع اس متئاو 1 للا ناك انع متلفاغت

 لعفلا مدقلاب | نا غ قيل رز م تراد نا اولجسعت الف

 ةيسيقلا ماهقو ا نورم عم هلك الب نم ناك امو طهار

 دبع نب ماشح غلب اذه ةرعش نآو نورس ىلع ىردفلا سيف هل

 نب ةلظنح لل بتكف بلك نم لجر هنا ملعاف هنع لاسف كلملا

 سلدنالا راطغلا ن4 كود نأ ممم ةخس ىف ةيقيرفا ةالو دق ناكو ناوفص

 فلا زربا دق ابههلاو ةمالس نب ةبلعت ىفلاو ةعمج موب ةبطرق لخدف

 كلذ ةدهاشمل اوعيجست دق سانلاو ملتقيل مدرسأ ناك ربربلا نس ريسا
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 ىرسالا ةيلعل هلا عفرف مهيايعت.ال (4) راطغلا ىبا 1066 ناكف

 < (كلذ هبوي ف قرشملا كل اهجوتم ةبلعث جرخو ىرسالا نع دل ىلخدتو

 نب دهن ليقو دهف نب ةلظنح نب ورمع نب هللا دبع نب شح 68

 نااعئصلا ردو ىابسلا رساث نب هللا دبع نب ةيلعت نب نايف لهقو نانق

 ىضر نملاط ىبا نب ىلع عس ناك نيعباعلا نم نيدشر ابا ىنح

 عم برغملا ازغو هيلع هللا تيحر هلثق دعب رصم مدقو ةفوكلاد هنع هللا

 رثا أب هلو ريصن نب ىسوم عم 0 سلدنالا ازغو تباث نب نب عفيور

 نم لوأو هيف عرشا نم كدا هفاو ةياخب نم ةطسقرس 9 و لاقيو

 نورم نب كلملا دبع ىلع رهبزلا نب هللا دبع عم راث نييف ناكو هطقخا
 برغملا ازذ نيح كاملا دبع(2) هع ىكذعف كليملإ دبع هد ىناو

 ّىَوَر نكلذانل ةسيخ ةنس ةيقي رفاب هيلع لَن يدع لإ ةيوعس عس

 ءادورلا ىباو سابع نب هللا دبعو بلاط نع نب 06 نع ةداحصلا نم

 هللا دبع نب شنح ىراإلا لاقو ا نب عفب ورو ديبع نب ةلاضفو

 شنح بابُح نب ديز لاقو تباث نب عفيورو ةلاضف عمس ىابسلا

 قوزرم وباو جاجمحلا نب سيق هنع ىور سابع نبا نع ىلع نبا
 نبا لاقو ناعنصلا نيثرصملا قر دعد نارمع ىبأ نب (دلخو) ح الجو

 نب سيف هيخا نع يجاجسعلا ن : اعلا كاع نع بهو نبدأ ان ىبسيع

 تّعطتسا ىأ:ةل لاق سابع نبا نا هللا ديع نب شح نع باجمحلا

 دقف) ىراخجلا مالك رخآ اذه لعفاف ديدح 00 0 هللا ىقلق نأ

 لعجو ادحاو الجر اهبلعجو ىلع نب - شنح هللا دبع نب شنح لعج

 (4) اببس هلعل (9) سرد
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 وه ديبغ نب ةلاضف نع (ىوري ىذلا نا ليقو هيبا مسا ىف فلخلاا
 انعص ابل لاقي قشمدب ةيرق ماشلا اعنص نم ىناعنصلا ىلع نب :شنح

 مو نط اذهلو ىنيدملا نب ىلع هلاق اضيا اهنم ىناعنصلا ثعشالا وباو
 ىالتخالا ناو نيهلا انعص نم ال ماشلا اعنص نس هللا دبع#) نب شنح نا

 ىضر ىلع نع نيرخا نيشنح (اندجو دقو دحاو همساو هيبا مسا ىف

 ىنذلا ةعيبر نب شفحو ىلع بحاص ريتعلا نب شنح امهدحا هنع هللا
 لاقو ىنيدملا نب ىلع امدركذ فونكلا ةالص ىلع فلخ ىلص

 شنح مهضعب لاقو ىناعنصلا رمتعملا وبا رمتعملا نب شفح ىراخبلا

 ىنوماكتي ىفوكلا ةبيتع نب مكحلاو كامس هنع ىور اهلع عمس ةعيبر نبأ

 ايهركذ نيذللا نيئثالل لعج دقف 0 مالك ىهتنم اذه هثيدح ىف

 لاق ملعا هللاو ههبا منا ىف كف احلا لعجو ادحاو ىنيدملا نب ىلع

 ىالتخالا (*)انركذو ةركذب انادتبا ىنلا شنح ى رهظالو ىديمحلا

 اوققحو رصم خيراوت ىف تكتكلذك هوركذ دقو هللا دبع نبا هنا هيف

 كلس نمب ملعا مهو هلاقتناو هفرصتو ةدهاشم اوركذو مهتاياور ىن هبسن |

 ملامع نس ناكو ملامعا ذ نكسو مههتابج ىف فرصتو مهدالب

 نامالسو ديزي نب ثرح او ثرحلا هتبا هللا دبع نب شنح نع ثدح

 بيبح قوزرم وباو نمحرلا دبع نب رايسو ىبحي نب رماعو رماع نبا

 ىرصم ىبيجتلا ةثراح نب(1)ةربح# نب ةبقع ىلوس هيقفلا دههشلا نبا

 ىبا نب دلخو جاجا نب سيقو برغلا سلبارطا ينكاس ن

 ا( أ نب ليشرلا دبع لوم ىرصلا مقاس نب ةعرد 5
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 ةيقيرفا روشع ىلو نس لوا وهو ةبعصلا ىبا نب زيزعلا دبعو ىبيجتلا

 ديعس وبدأ منسم دحاو ريغ ةركذ ةيام ةنس ةيقيرفاب تامو مالسالا ىف.

 روصخم ند ديعس نب ةلس دلو نم ابقع رصمب هل نأ لاقو سنوي نبا

 سس ةظسقرسي تاس هنا لاقي لاق ىناسغلا ىلع وبا ركذو شخح نبأ

 ىلع نب ىسوم ربقو ةربق نا لاقيو فورعم اهب ةربقو سلدنالا دالب

 روسلا برق .ةنيدللا يراخ ةلبقلا باب دنع دحاو عضوم ىف. حابر نبا

 امهنم ةيرقمدو امهيلع فقو ةطسقرسب هذوك دنع هللا همحر مجابلا ناو

 « جارد نوب دعب نب .دميحا مع .لبا نك

 لزع 8 سلدنالا ريما ناك ىسيقلا نمحرلا دبع نب رعلا 0
 + |01 ةنس ميح» نب ةسبخعب اهنع

 سلدنالاب تام بلطو ةلحر هل ىقشو ثدح» رمغلا نب ةديدح -689-

 * فلتخ لاو فلتوملا : ةوركذ(4) سنود نب ديعس وبأ ةركذ 6. ةخس

 نومالاب نرعي ينيعرلا ماشه 00 مساق نب جاجمح -690-

 ققوت ةريغو ىورهلا رذ ىبا نع ثدحو لحر ثدح“ هيقف ىتبسلا

 ِ مناغ ثا نب نميلس ند ده هع ىور [68 ةئس

 رين نب ديعس ةدلب ىف عيس ثدح» ىريبلا(2) نب ىنح 7
 مب س.إ ةنس سلدنالاب تامو امهريغو نطق نب بوبعحتو

 نسحم رعاش بيدا ىركبلا مالغ نسعلا وبا دهم نب مكح -699-

 اهلوا ةديصق ةرعش نم تدشنا

 لصنلا ىضقنأ ف العب قرد ةعبعع كد اهئود 0س ءاه4ظللو تا

 (1) ص (2) سرد
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 0 محاف هلاك كنك جابت هناك اهاجد 2 اهاخس تراطا

 010 و ا نم اهلزاغت ةيشبح ةيمور ةليل ىدل

 00 الا ا را ا نووعت دولا

 ءاخلا باب(*)

0 
 ةركذ ةقشو لها نم ثدحم مالسلا دبع وبا بويا نب دلاخ -695-

20 

 ةلحر هل تناك ثدح» هيقف شا ىداولا ايركز نب دلخ -694-

 <« ةياورو

 رمع نب دمح“ نع ىور ثيدحلا ةمثا نم ماما دعس نب دلخ -095-

 ندمثعو ديحم نب ليلدلا نب دهتو ديزي نب دلخ نب دمحاو ةبابل نبا

 دهم نب مساق نب دهتو ذاعم نب دعسو ديز ىبا نب نمحرلا دبع نبا

 ديح#و زيزعلا دبع نب ملساو روسم نب دهتو ىريبلال سيطف نب دهثو

 0000١ فرو روصتم نب ورمع نب دمحاو نيا نب ككلملا دبع نبا
 مساق نب ده نب مساقو ليلخ نب دمحا مهنم ةعايج هنع ىور ارثكم

 دبع ان لاق دمحا نب ىلع دمتم وبإ ربخا نولسع نباب فورعملا

 نب دلخ انل لاق لاق ليلخ نب دمحا ىنربخا لاق (ةسم نب) نمحرلا

 ركاذ دقو لاق ادنسم عجصي مل رارض الو ررض ال ثيدح ركذ دقو دعس

 هللا ىلص ىببنلا نع ادنسم كدنع عقو هلعل ىل لاقو دلخ نب دمحا هيف

 بهوم نبا نع مساقلا وبا ىضاقلا انا 2 تلقف ىكنع هبتكتف ملسو هيلع

 (مساق نب دج ىنب) مساق ده وبا انا لاق ربلا دبع نب ريع ىبا نع
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 روبصتش نب وره ندا وجل وا نعلن: ني دلخ رع سجال
 + رجخس نبا نع ىريبللا

 ىباب نرعي ميت ىنبل ىللوم ىسلدنا ثديح#» بهو نب دلك -096-

 + ديعس ودأ ةركذ (1)رعص

 قلما نب »
 ربلا دبع نب رمع وبا لاق رفعج نباب نرعي دمحا نب فلخ -697-

 نب فرطس نب دمحال سانلا مزلا نم ناكو ةيما ىنب ىلاوم نم وه
 ديحس ب ديحالو .ةالصلا بحاص طافملا نناج توزجللا نا 0

 دمحا رصتتسلا مكحلا لاس ايلو لاجرلا د ريراتلا بحاص مزح نبا
 لسوي نا ماع نمم ةبطرق ثادحا نم همزاألي نم نع فرطم نبا

 ير 0 نب ده ىضاقلا لاجر دحا ناكو.هب راشا ةعيفر لاح

 يرجللاو ليدعتلا ى ريبكلا هخدرات ديعس نب دمحا نم عممس لودعلا

 الا ليكي ملو ةريغ هتاور نم دحا دنع الماك ةدجإ ل ورمع وبا لاق

 اذن رارخلا يدان وورعلا يلاصلا لجرلا ىليبشالل دهب نب دمحالو هل
 7 ملعا هللاو اوركذ

 روهشثس هيقف (ركب وبا) ىوُحرلا فالخ نب دمحا نب فلخ -698-

 نب متاح هنع ىور هيقفلا ديز ىبا نب ده ىبا نع ىوري ىلطيلط
 يي ده

 نيسيخلا دودح ىف ناك رعاش جرف نب بويا نب فالخ -699-

 هلوق ىومالا رذنملا نب ديعس قف ةحيادم نمو اهومعدن وأ ةناَمثالك

 (1) ص



 0 ممل هر

 بيارتلا تخت داجلال ىوذ بولق اهل تقفخ همالعا تقفخ اذا(*)
 تشان لاح ىف نالجع هبشانم ىدرلا ىقل ىدعلا كرد عَ ناو

 براغدلا ذيذل رحب هنكالو هقاذم حاجا ىلم ال رحبلا وه
 بياث ةاجمف هينثت ال ىارلا نم الصنم تلصا ىدنبلا انب ام اذا

 دودح ىف ةهدلوم هيقف مساقلا وبا (1) ديحا نب فلخ -700-

 كاذل اج

 كىور# مساقلا ابا ىنكي ىرقم بيطخ ميجا اربا نب فلخ -7041-

 هيب (ع0 ةنس ةدلوسو هأ| ةنس ىفوت ةريغو ده نب ميحرلا دبغ هنع

 سلدنال/ ضرا نم شيرف لها نم(2) يشرفلا ليسُي نب فلخ) -7092-

 ْ م (مزا/ ةنس اهب تام بلطو لضفب روكذمس
 رماع ىنا ىنب مايا ىف ناك بيدا رعاش اضر نب فلخ -703-

 عم مزح نب ديعس نب دمحا رمع ىبا ريزولا كل هرعش نم تبار
 هيلا ةأادها فشح.

 اكيزجا تنك ى سفن تبدها ىننا ولو ىناهتاب سيل

 اكيت عماط اذ نمو ىدها ىذلا ىدها كردق لاو

 اكيرايا ند ىدنع دوهعملا ىلع ىسفن ضرعا ىئنكال

 اكونرب مهام اذا اظحل ىملاظ (نم) هبشا نم نكاهو

 اكوتهم رتسلا هيف ربما ىذلا ديح عبر نأ انل ىدبب

 اكيهانو كيهانف هب هتسقو ادصلا تدرا ناو

 اكولمم كضبق ىف نوكي ناب يدنع ةمعنلا ددجمف

 (4) سرد (2) هطبض اذ2ك
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 ىضاق ناك نىنانخلا ةنانخ نب حرفلا نب فها نب قىلاخ -7095

 2# لضفب روكذم لكريم رصانلا نسحرلا دبع مايا ةنوذش

 * هإ[ع ةئس ىقوت ىطسفرس رقنالا نب دهم نب فلخ نب ىلخ -705-

 اهل لاقي سلدنالاب ةهج لل بوسم ىيئُملا ديعس نبإ1)فلخ -706-

 ةبطرقب ةيغم لل بسني هنا هباتك ىف ىطاشرلا هيف لاقو بجسع ةينم

 دمح# ند ميهاربا نس عمس [.0 ةنس |ديبش شسلدنالاب تام ثدح»

 ىكح# نارقلا ةوالتلا ريثك ًالضاف ناكو حاضو نب دفعو زاك للا

 * سفوي نبا ةركذ ةليل لك ىف نارقلا متم (ناكر هنا هنع

 (*)لضاف فراع هيقف ىلاودروالل نوحتف نب نيبلس نب(9) فلخ 0006

 مل ىذلا قياثولا د هفيلات ركذ د هئبأ 0 ندع انركذ دقو عرو

 ىفعاف ىفعتسا مث ةيناد اضق ىلو من ةبطاشب ايضاق ناك هيلا قبيسي

 ناكو ل ةلزنس نس جرخ# ا« ناكف شضابقنالا مزاف

 , هيدأ ما ىطاشرلا ليووجم ىف ةدج ىو تلاك هل. [تلاقف رهدلا موصي

 رجدلا مايص مزتلا ةرمع رخا 5 هللا ةمحر ىبا -- لاقف كلذ 0

 تنا يذلا تنا هتلاخ هل تلاقف هنع كلذ ثرا نا تيار ىفون ايف

 8 لل ذيخيح نم رهدلا مايص تسرعلاف موصأ “و اقنع موصل دلو

 هيدكحصو ىجابلا فلخ نب نمهلس ديلولا ىبا ىضاقلا نع ىور 'ثيفون

 ىقلو اهب ايضاق ناك ذا نيترم ىراخبلا بانك ةلاويرواب' هيلع ارقو

 ةدعق ىذ ىف ةلاويرواب ىفوت ةرهغو زوفم نب رهاط نسحلا ادا ةبطاشب

 سس 0٠0 ةقس

 (4) رخوم (9) مدقم
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 اهدابعو ةيليبشا اهقف نس اهيقف ناك ديحا نب ديعس نب فلخ -708-

 ىلع نب دمحم نب هللا دبع دمحم ىبا نع ىور حوفنملا نباب ىفرعي

 نب فسوب رمع وبا هنع ىور ىجابلا نع هتياور لجو ةريغو ىجابلا

 <« هيلع ىنثاو ظفاحلا ىرمنلا ربلا دبع نب ده نب هللا دبع

 ةنس ىفوت ةشوطرطب ىرقملا ديعس وبا ىتفلا رفعج ىلوم ىنلخ -709-

 + هزم

 + [(090 ةخس قوت هيقف ريدم نب هللا دبع ند ىللخ -710-
 تك

 ا كايا ريثعلا ددعبا نإ يع نم ثالحأ د04
 ىدييجلا لاق ةلحر هل ثدحم ةقشرو ةنيدم لها نم ىضاقلا مهرد ىبا

 نب ىبحت هللا دبع ىبا ىضاقلا هنبا نبا طب ةدايز هبسن ىف ثيارو

 0 رز“ عمتحا نبا ىساقلا نب ىنيع عيضال ىلا ىمضاقلا
 ىييجعلا هللا دبع نب عفني نب ديلو نب مدرد كن نإن ريخلا.  ديعس نبا

 ىبح# نب ىسيع ىبا نب هللا دبع نب ىبحي ىسيع ابا سلدنالاب عمس

 ىنتحي ايركز اباو ريزعلا دبع نب رمع نب دهن ركب اباو ىبحي نبا

 نب نسحلا ده ىبا نم رضفبو (4) ةرطد نب لاله نب نمهلس نب

 نوعتف نب ريخلا ديعس نب ماشه ديلولا وبا هنع ىور هتقبطو قيشر

 هتارق ديلولا وبإ لاق يحي نب ىبحي ةياور اطوللاب هنع ثدح بناكلا

 ىسسيع ىبا نب هللا دبع نب ىبحي ىبسيع ىببا نع مهرد ىبا نبا ىلع

 ريتك نب ئتحت نب ىبح# هدلاو.نع ىبحي نب. هللا .ديبع ةدلاو مع نع
 * سنا نب لم نع ثيل ىنب ىلوم ىثيللا وهو ىدومصلا سالسو نبا

 (1) ص
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 * هزاع ةحس

 دهمت(*)ىببا باححصا نم ماجنلا نباب فرعي نمثع نب فلخ -743-

 ليذه نب ىبحي ركب ىبا نم عمس دقو ىليصال ميهاربا نب هللا دبع
 «# دمحأ نب نع دهن ودا ةركذ

 ةهنعن فثلدح ىراخوب ةيدخ ىسلدنا كييعش "ذل 7 ند ىقىلخ -744-

 نرورزاكلا تباث ن د نيسعلا نب كاملا دبع نيسحعلا وبإ روباسيند

 لاق نوربخ نبا 0 لاق هللا ةده (نب دامح) ىنثما وبا ظفاحلا انآ

 وبإ ان لاق ظفاحلا ثباث نب ىلع نب دمحا ركب وبإ سيطخلا انا

 كول ديعس ودأ ان لاق روباسيئب نورزاكلا نيسحلا نب كلملا دبع

 ند 100 لاق ا نب لضفلا ان لاق ةناججد ىناسغلا ىسلدنالا

 باجتسم ادياع ناكو ىخوفتلا ديعس ند نونكس اف لاق ناوروقلا دواد

 مسأقلا ىب نمحرلا لبيع كروئمس لاق ناورهقلا اضق 4 ناكو ةوعدلا

 أرهش نيثالث هسا نطب قف. سنا نب 35 ىف لوقد رصمب ىقعلا

 لاقو بعصم نب ززخ ديعس وبا ىل لاق اذك ركب وبا بيطخلا لاق

 3 2 هللاو داصلا ليق ىنيعلا بصعم د 0 كبيعس نب ىنغلا دبع

 0 راوجشس نوناتججب ديف هلو تطل هيف نقسب ىذلا ةماعو ملعلاو

 قيلاتلا نع زجحع نذل فيرصفلا باعك ا لوضفلا نوذهم ةدئافلا

 فاوي مل هنأ سول ىنيلو لاقو هيلع ىنثاو دمدأ سس ىلع ديف ودا ةركذ



  00١اول 0
57 3 4 000 

 ما (01. 89 ع 89 ؟.)

 4 نقدصنل ربجلاو عيابطلا ىف لمعلاو لوقلل هنم عمجا بطلا ىف

 د ةثايعبرالك دعد سادئالاب

 لجرلا)(4)جارحاا نباب فرع مساقلا وبا ىراصنالا دهم نب فلخ -716-

 « (5.. ةنس ىف. ةيطرقب ىقوت لصافلا يلاصلا
 ودا دوسأ نب نولهس نب اضدا لاقبو 1س ىبا مسأق نب ىلخ -11-

 سلدنالاب جبسم اظفاح ارثكم ائدختم ناك غابدلا ناب نزورعلملا مساقلا

 ةثايثلثو نيسمخلا لبق لخرو ةريغو 0 و انرخر نب ىبح# نم

 ده ن: ديحا لكم ودأ 0 ةعامج عمو ماشلاو ةةدو رصد لا

 رسفملا نبا نورعملا عاجحش نب دم نب ده نب هللا دبع دمحإ

 ىنادغبلا هدوجمتز نإ درولا نب ده نب رفعج نب هللا دبع ده وباو

 نب ثرحلا نب دمع» ركب وباو قئادغبلا لضفلا نب ملس ةبيتق وباو

 ىلراتملا يع نب ىتنوم نب دهن نب ديحاو ىشورطالا ىشرقلا ضيبال
 ىلءو. ىطوهسالا رضخلا 1 نسحعلاو ةظاسنللا بيعش نب دمحا بحاص

 ةزمح مساقلا وداو ىقشمدلا :بقعلا7 ىببأ نب ميداربا نب بوقعي نبا

 ىرصملا قيشر نب نسحلا ده(*) وباو ىنافكلا سابعلا نب د نبا

 عماج ماما مامتلا ىبا نب ةفرع نب ىنمثع نب دك نسحلا وباو لدعملا

 دبع نوميملا وباو ةنط ىبا نباب .ورعملا روسملا نب دمحا نب دهن

 نبا سضخرلا دبع ةعرز ىبا بحاص ىلجبلا دشر نب ورمع نب نمحرلا

 (4] بص
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 "  قلاخلا دبع نب ده نب نيسحلا نب (ده) ركب وباو ىقشمدلا ورع
 سابعلا وباو هيقفلا نميلس نب بوبح» نب دمحاو ةليهملا اجاب باطخلا

 نورعملا ىاهبصالا دهن نب دمحأو ىدنكلا ىلع نب مهاربا نب دمحا

 ىببا نب نسحلاو تاارقلا ىف ربحدملا باتك بحاص هش نباب
 ىرقملا رمع نب هجاام نب دمحا(1) ند ركب وباو ىلسنتلا بحاص لاله

 دهم نب رمع صفح وباو(2) دهاجم نبا بحاص ىئادغبلا

 ىطايمذلا(5) ركب بحاص ىريجرجلاب ىورعلا ىسينتلا مساقلا نبا
 نسحلا وباو رصمب ةيقل ىدبعلا دهم نب عيبرلا نب ىبحي لضفلا وباو

 ركب وباو(4) نولا نباب ىورعملا رافغلا نب دهم نب سابعلا نب ىلع

 ال هيلو ةلورجج نب ملاص نب ديلولا نب. لماكت نب .ديجإ نب ده

 نم نع نسحلا وباو تيؤصخلا بأ نب دهن نب دمحا نب دحاولا دبع

 بوقعي نب: وسوي نب ده رمع وباو بالجلا ملعيلا ميهاربا نب دمحم

 ند نيسحلاو ىرهوجلا رمعم نب قعسإ نب رمع نب هللا دبعو ىدنكلا

 ليلسلا نامل نم .ديحم نب دمك ب ميداربا نب دمحاو تايزلا رفعج

 001 7 ؛ علا فلوم ىربطلا ريرج ناد تحاص ليلسلا دمحا نبا

 وباو ىلبرطُقلا دمحا نب نيسحلا ىلع وباو ظفاححلا ىنكسلا نب دهعس ىلع

 نب ىل !ء نسحلا وداو ىرصمللا ىكلال5(1)نيعس نب مساقلا نب ده قحسا

 نب لهس نب دهم نب دمحا ركب وباو ىذادغبلا ىراصنالا نإع نب ديحا
 نب كل نيو دلع يمس عمجو ةكمب هيقل دادحلا ريحب نب هللا قزر

 (1) دمحا ركب وبا هباوصو مهو وهو هطخب اذك. (5(]9) سرد

 (4) (هظبض اذك) حمص ن ول ٠ (5) وفرع
 02 نا
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 . نك نيفورعملا» اَنَناَو جاجا نب ةبعش ثددح كيس مو سنا

 جرش ةيضقأو نيفياملا 00 نيثدحملا رداسو نيعباتلاو ةياكحصلا

 ظفاححلا ربلا دبع ند ريع ودأ هنع ىور كلذ ريغو ثرحلا نمد ردجا اججزو

 نب قلخ اما ريع وبا لاق ادهخا هخويش نم هيلع مدقي اك ن اكو رثكاف

 ىضرفلا نب دهلولا ىبا انخويشل رسمشو انل ريشف ظفاحلا لهس نب مساقلا

 سانلا ملعا نم ناكو لجر ةنامثالث وات نع قرشملاب ا ةرجغو

 نكيا ملو رهشافتلاو نيراوتللو كلذل ميعمجاو دل مهبقكاو ثيدحلا 'لاجرب
 هئقو ف سلدن ال ثده# وهو عابدلا نباب نرعي ىارلاب رضب دل

 دحاولا (*) دبع 2 ودا هع بنتك دقو ربلا دنع نبا مالك رخا اذه

 هللا ؛ ةبه نب 5 انثلا ودا ايل ةاور أربح ى يعابلا رورسم ند لوم

 ىبا ناي ىف تارق لاق ركب

 نبا

 4 ١
 ىببا تيطخ'ا نع نورهخ نبا نع
 نب مساقلا نب فلخ مساقلا و هدا ان هطخ» ده نب دحاولا دبع ريفلا

3 

 "000 اللا نب ابركز نب ىتحي نب دمحا ان لاق يسلدتالا نواهس
 ىابسلا سيطف اى لاق لاله نب مساق 0 ميهاربا لاف 5 لاف ىبا :

 مساقلا وبأ ىفوت هضرم ىف. نينالك و مهيلع بنكي لاق دينع بيقر

 © اهب ثدحو ةبطرق نكس 1 مساق نب ىاخ

 ناب 0 لاتضملا نب) ديعس نب ىاح نب عيهازب] قب ن ناخ -718-

 5 (مشساققلا ابا ى نكي ةأأ : ىنون دوج“ 0 بيطخ) ساخنلا

 سلدنالا روغث نم ةةوطرطب ثدح ( مساقلا وبا ىناه نب فلخ) -749-

 عبي قرونيدلا سابعلا نب ١ لضفلا نب ديحاأ 0 ىبا نع ايلا ةخنت

 نب ندحرلا دبع نرطما وبا ةيسدلبل .ىصاقلا ةندع ىور |*”ز00 ةخس دنس



 م6 761. 90 ا.)

 رفاعلا : ناحعلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 نايلا نب. سيردإ ىقل نعاش بيدا ىينيطقلا. نوره نب.ىلخ 7902

 ىتسبلا ةقيرط ىلع دمحا نب ىلع ده ىبا هيقفلا ىإ ةرعش نو ةرهغو
 اهلاوداو فوطخلا راح نامركمللاو دجتملا 6 ضوخ»

 أبل ىوهاو اهيلا ىقرت ةياغ ىلعلل (1) ([تركذ ناو)

 ةبطرق عماجب ةضيرغلا ماهأ هساقلا وب|.ىدسالا قزر نب فلخ 7912

 ماع ةدلوم ناكو ةئامعبراو نينامثو (9) ىثون دوج“ ىرقم

 # ع٠ال

 شربال نيابي: ربتشملا مساقلا وبا :ئنيرقئشلا فسوي نم قلك 22

 ىذ ىف فوت 0 هيف قبس اذ ناسللا ملع 2 ةرصع“ دهحو ناك

 يس هرخأم ةخس ةدعذ

 ليبلغ ةيشاووب ا

 ثدحو سلدنالا لخد .هيقفلا ديعس ودا ىتسبلا دمحأ نب لياخلا -بوو-

 ئرصملا رازبلا ده نب رمع نب نمحرلا دبع ده ىبا نع ع[ ةنس اهب

 ىنيلالا صفح ىنب هللا دبع نب دمحا نب دهت نب دمحا دعس ىبا نعو

 ارق هنا: ركذو ىرذعلا سنا نب رمع نب دمحا سابعلا وبا هنع ثددح

 « انركذ ىذلا ةنسلا ىف سلدنالاب ةيرمااب هيلع

 ىبعي نب هللا دبع نع ىورد ىسلدتا ,ثدحم“ هبهاربا نب ليلخ -794-

 0 نب دهن ةركذ مم. ةنس نام خام الجر ناك لا

 « ىغثخلا

 (4) ثمعفر نأع ةهخظأ 2 سرد



 دهون 0761.90. 907)

 ىورد هيقف ىسيقلا ىلع نب ديعس ند(*)نمحرلا دبع نب رضخغلا . -795-

 * ةريغو ىفدصلا ىلع با نع

 0 4م 2 ىفون نىناجب حماس نب رضخ -196-

 نسحلا ودا ىردبعلا هللا دبع نب دمدأ نب هللا دبع نس(4)صيلُخ ب7191

 ىجابلاو ىرذعلاو ربلا دبع نب رمع ىبا نع ىورب فراع ثدحم هيفف
 ةريغو ةمعنلا نب نسعلا وبا هنع ىورد مهرهغو ىشقولاو ىدفقروسلاو

 ظ ةنع ةداورلا رثكاو رمع 9 نيصتخملا نم ناكو

 باط4 هيأ 28

 كىور ةيسرد لها نم قراع هيقف باظح نب دمدأ نب بتاط+> -798-

 ايكذ ناكو ةبطرقب هقفتو ةربغو ىبرعلا نب ركب ىبا ظفاحلا نع

 ١ ه ةتافيسحو ىنينايثلا لبق ىقوت اريثك هتسلاج

 ٠ ايف تاس. ثدحم ىمسلدنا قفاغ ىلوس ليعيسا نب باطخ .. -729-

 هب :[91/ .ةختس_ىا

 نم فنومرقلا ىدايال ديعس نب دمحتم نب ةلسم نب باطخ -750-

 ةبابل نب رمع نب ده نم عيس ةريغملا ابا ىنكي ةبطرق نكس اهلها

 نبا نم ةكمب عمسف قرشملا 11 لحرو امهريغو عبصا نب مساقو

 ةنس ىفوت ىضرفلا نبا ةركذ ةوعدلا باجم الضاف ناكو ىبارعالا

 ى رخل

 (1) دارفال باب ع مسالا اذه رخوب نأ ىعبني

 رم ا هيلا



 "الا (1*ن1.907.91)

 ءامسالا دارفا

 لل بوسنم ىناجبلا ىناسغلا نورم وبا(1)بِصعم نب زرزخ .<134-

 لدن الايد نارا نب دج نم ريجمب .عس ةدلب .نيلذكالا نر سس

 ىلع نب ىلخ ديعس وبا هنع ىور ةدلبب ثدحو ةملس نب لضفلا نم

 هذا الك روكذملا ىلخ ةمجرت ى اربخ هل انزكذ دقو ةركذ مدفنلا

 ميدقتب ديعس نب ىنغلا دبع هركذو داصلا ميدقتب بعصم نب ززخ لاق
 « ملعا هللاو الوا انركذ امك نيعلا
 ىنكي لصافلا دهازلا ىيرلا نارمع نب ىسوم نب ةصاخ -739-

 اروهشم الضاف اعرو ناكو ةبطرق نكسو ةير نم هلصا قحسا ابا

 نم ةروك ةير هدلبو 0 دق ناكو ملعلا لدا نم نكي ملو ريخلاب

 روكلا س ىهو ةريزجلا ىقرشو ةبظرق ىبقب .مه سلدنال روك

 تاكربلاو تاريخلا ةرهثك ىهو برعلا نس ندرالا دنج اهلرن ةدنجمملا

 نئدو امالإ ةنس بجر نم نيقب سمخغل اعبزال ةليل هللا همحر ىشفوت

 ىضرفلا نبا ةركذ ىقبي نب دهن ىضاقلا هيلع ىلصو ضيرلا ةربقمب

 هدلب ركحذو الفح اهنم مظعا تدهش ىنملعا الو هتزانج تدهش لاقو

 ش « ىطاشرلا

 هدلوس دخسس ةيوار ركب وبا ىموزخملا مزاخ نب د نب مزاخ 73

 ب 601 ةنس ىفوتو 216 ةلس

 ورمع ابا ىنكي(*) سلا لها نم ىلسالا نمحرلا دبع نب ةجافخ -754-

 ةريغو ٌعابدلا نب دهلولا ىبا نع ىورد فراع بيطخ رواشم هيقف

 2 لل 13 (2) ةكس ىفون



 ريلي (17ن1. 91 »)

 لادلا باب

 ىسلدفا كفردعم ميت ىنبل ا رعمص ىذا نب رفعج نب ذا -75-

 دهم ةركذ ىدوواردلا دهم نب زيزعلا دبعو يلاقي نب, ةبرعم : نع قول

 د ثراح نبا

 نب هللا دبع نب  ىك م ليبشا ىسيقلا هللا ديع نب دواد -7 خس

 ندحرلا دبع رب دنيم ريمالا مايا رخا ف سلدن الاب تابمو ةرجغو ريكب

 ىلع نع ىور ىسلدنال نينونلاب نانم نب ليذبلا نب دواد -737-

 دهم نب هللا دبع هنع انثدح لاقو سنوي نبا ةركذ زيرعلا دبع نبا

 « مه ةنس سلدنالاب. ليذهلا نب دوا> تامو ىسلدنالا نينح نبا

 دارفالا“ نمو

 ناك ساف لها سس ةنويهم وبا ىسافلا ليعمسا نب سارد -738-

 رظن ىبا نب كلا دبع نب ىلع ىقلو اهيف يح ةلحر هلو اظناح اههقف
 ةركحتد فينحلا ىسباقلا نب نسا وبا نْمَع ىودر ةبردنخسالاب

 ادهاجمو ايلاظ أبيب رركحتو سادنالا ةنوميس ودأ لخدو ىضرفلا نبا

 يي |”0ا/ ةئس سافب ىضتوقو دحاو ريغ ةخم عمضنم

 لاذلا باب

 نونلا ىد ن: دبيعس ةئدأ ذْمَع يفور قردوم ىسلدنا نوخلا ود -159-

 « ابسن هل ركذي ملو سنود نب ديعس ودأ ةركذ سلدن لاب تنام

 اهيفو 00080 74 قىضفون رو 2س ىبطرق ناورملا صقج نب هلاود -0(14-

 0 هك 52 دوي لأ رجمحعلا .لزرص

 ءارلا باب
 ةكمب هع ةنس ةكمب ىبفوت ثدحح» ىطسقرس ةيوعس نب نيزر -741-

 * افرش هللا اهداز



 ل تعا ا
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 ىازلا باب
 ايركز اة نم

 «ي |9 8-1 اهب تام سلدنا ىمرضعلا نويح نب ايركز -7119-

 ليعيسا نب نفحرلا دبع نب ليعمسا :نب باطحعلا نب. ايركز -745-

 سن هد نب كيعس ودأ ةركذ ةليطن لها نم لفررلويعم ىبلكلا مك نبأ

 نب أي ركز حت ىبإ لاق ىطاشرلا ده نبا نع دعا ريغ ىنربخا

 ةحمبد خب 28 0 قرشملا قلد لحر ىليطتلا ىبلحلا باطدح

 لل نولخدي ساغلا ناكم ىرهزلا نعضفلا ىبا ةداور سنا نبا

 < هزاع ةنس ةبطرقي ىفون(*) ى 0 الك نب ركب نب ايزركرز " ت44

 ىنوت سا ةكقلف اها لم(4ا) اى يحض لال نب دلخ نب اعركرز 4

 5 2 هع

 ىادنلا نباب فرعبو ىبحي وبا ئدراللا ديعس نب ايركز 7

 دهمحأ نم ةبطرقب مو نذوملا نب قوي ..رمع ىبأ نع ةقشود ىور

 ** ىض رفلا نبا ةركذ ىنفلا نحل مالسلا دبع نبأ

 دب |9ع ةئس اهب ا ىلطيلط دحاولا دبع نب ىسيف ىب ايركز تق

 نمحرلا دبع ىب هللا ديبع نب كلملا دبع نب ىبح نب ايركز -118-

 نب ده ةركذ لالد نب مساق نم عمس 0 ىبحيا وبا ىفقثلا

 ه5 ثراح



 لاي (1761. 91 *.)

 « [”0[ ةننس ىفوت وجم ىرقم ىبطرق ىعالكلا ىبحي نب أيركز ب749-

 ةكرطرل لها س ثبدحم ناسيك نب ذياع نب ىبعي نب ايركز -750-
 * سنود نبا ةركذ

 دايز همسا نم
 نب دايز وهو هل بقل نوطبعري نوط دايز وهو ىبيخالا دايز -751-

 ناذول نب ةرشان نب ريهز نب (نيحرلا دبع نب دايز نب) نمحرلا دبع

 ةدشار نب لياو نب ثرحلا نب ورمع نب دكر نب بطحا نب ىبح نبا
 بهذم ىلع سلدن الل ها هيقف هللا دبع وبإ ىدع نب مخل نب ةليذج نبا

 هيقق اذايز تغمس مساقلا نب نمحرلا دبع عامس ىفو سنا نب كلم
 نكلم هقف سلدنالا لخدا نم لوا وهو اكلم لسي وهو سلدنالا لها

 سلدنالاب دايز تام معازوال بهنذم ىلع كلذ لبق اوناكو سنا نبا

 0غ ةنس تاس دمحا نب ىلع ده وبا لاقو [99 ةئس ليقو ثالث ةنس

 « هلبقي ملف اضقلا هيلع ضرع احلاص الجر ناكو

 نب نمحرلا دبع نب هيقفلا نوطبش دايز نب دمحم نب دايز -789-

 سلدنالاب تام ىئيللا ىبحي نب ىبحي نع ىور هللا دبع وبا دايز
 يي [ا/ا“ ةكس

 تتم هيقف رافصلا نب نميلس نب دمحا نب دمح» نب دايز -753-

 « هز" ةنس ىفوت ده نب ميحرلا دبع نع ىورب

 سلدنالا اولخد نيذلا دنجلا ةوجو نم ىميمتلا ةغباخلا نب دايز :-754-

 نب ىبسوم نب زيزعلا دبع لتق ىلوت ىذلا وهو رهصن نب ىسوس عم

 نب نمدرلا دبع ةركذ هب اوراث نيح هيبا دعب سلدنالا ريما ريصن
 5 مكحلا دبع نب هللا دبع



 [4[ (561. 91. 92 م.

 ديز همسا نم
 هنع ىور نيينوكلا بهذم ىلع هيقف ىسلدنا ريشب نب ديز -785-

 نب دمحتم نب دمحا رفعج وبا هفرع برغملا ىضاق ناريع نب نييلس

 * :سنوي نبا هنع كلذ ركذ هيلع : ىنثاو يواححطلا ىدزالا ةمالس

 ىلكعلا ىميمتلا(*) نيسحعلا وبا نايرلا نب بابلا نب ديز -786-

 ككلمو نيهلس نب فيسو ةبعشو ىروثلا نيفسو لوغمس نب كلم مجسم

 بهو نب هللا دبع هنع ىور ا نب ةيوعمو بيذ ىبا نباو سنا نبا

 ده نب هللا دبع ركب وباو لبخح نب ده نب ديحاو نوره نب ديزبو

 سابعو ةفرع نب نسكاو ئاييحلا دهيملا دبع نب ىب<7و ةبهش ىباأ نبا

 ىف سلدنالا لخد دقو مهردغو ليعمسا نب ديزو ىرودلا دم<» نبا

 نب ديز ركذ هناف لبنح نب دمحا هلاقءام ىلع ثيدعلا لا

 رصم 1 لحر دف اسيك ثتيدح بحاص ناك لاقنف بابحلا

 , ةفوكلال :هيعب تايتك(1) ..  ..ىلغ ةربصا .لاك اهو ثبيدحلا ىو نيا

 ديحا مالك رخآ اذه سلدنالا لل ثيدحلا ىف .برض دقو انهاهو

 ايناو هيف هل ةجح ال ايب ركب وبا ثيطخغلا هيلع ضرتعا دقو لبخح نبا

 نيسجلا وبا ىفوت مامالل اذه نيقي ىلع نظلاب ىضقي الو هنه نظ وه

 « ةقث ناكو م.م ةنس ىلكعلا

 اهحتف رضحو سلدنال لخد ىعبات ىكسكسلا دصاق نب ديز -757-

 دبع هنع ىور ىصاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ىورد رصم نم ةلصاو

 (9راثيدح هل درواو نيفس نب بوقعي ةركذ معنا نب دايز نب .نمحرلا

 (4) .شردا ١ (9) نضايب



 ااذل] (لمم]1. 92 م. 92 ١+

 هأيسالا دارفا

 اهب تام ئسلدنا ثدحم دححاولا دبع نب نونقُر ليقو نوُنْقُر -788-

 ع« م... ةنس نم ابيرق

 باتك ى ةرعش نمو ردكم رعاش بيدا ىلع نب'هللا ةدايز -759-

 رماع ىبا نب ده رماع يبا روصغملل فاوملا مامعلا

 انرا دق ةكارا ىف عجاس انعتف ىباصتلاب بلقلا ركذا

 ىنغتف اقنوم ضورلا ىارو لظد ايسلا هشير ثلضخا

 انجعي ال هيلع بيبح» هادي تزاف رورسلاب درغ

 ىغيت ام هفنا مغر ىلع رفكلا  نيدلا ىار رماع ىباب
 انعم اقوشم ىدعلا داهجو نيكذللا ضكرب لزي مل كلم

 ىتفي ناك هبقف ىسلدنا ةناخنخ وبا ىولبلا كلم نب ريهز .-760-

 تام ىإشلا بيبح نب كلملا دبع رصع ف ناكو ىعازوال لوقب

 + ثراح نب ده ةركذ كلملا دبع توم دعب نيتثامو نيسمخلا لبق

 ىنكب ىجابصلا روصملا نب هللا ةيطع نب دانم نب ىواز -764-

 دواذ ىبا نع ىورب روهشم فراع ثدح» هيقف ىضاقلا ركب ابا

 « اريثك بتك امهريغو ىفدصلا ىلع ىباو جاجمن نب نييلس

 نيسلا باب

 نميلس ةمسا نس

 مدقم ههقف ىسويلطبلا بويا وبا لاطب ند دمكحس نب نميلس(*]-769-

 ةديصق نم هلو ةثامعبر الا نم ابيرف ناك رعشلا ريثك .سسحم رعاشو

 ةليوط

 ىجعبت فيكولا عسدلا ةسمامغو جعدجات عولصلا ىف ةبابصلا ران
9 



 رينو (161. 92 3.

 دود 3 هينا! وجلا ىف دفوتم ا نس هنناكف
0 

 كلا رجحش ىلا ضايالاب ديريل هقوف مسبك لووببخ# ناكو

 لفي ريغ ردلا مظنو يل هئاز كال ردلاخ مظنم

 يامدلا قيض تايادلا لأ ركشب م لقيم ىلاح قيضب هيلا كا
(َ 

 جرضتف ايهيلع نويعلا ىدعت نا هيدخ ىلع اقافشا بوثاو

201 2 3 

 :سسفنفا اهدرو نم تصوعتف اههجو ةحفض :نوبلا رخل تماطل

 جزما مل نا تددوو اهعومدب اهرغث ةقير: تجزمو اهتمثاف

 ه« ز0/1 ةنس ىقوت ىنوذش بوبا وبا نيهلس نب دج نب نييلس -765-

 نعيلاو ايدالو ملعلا لها نم ىلقصلا ىريملا ده نب نميلس -764-

 اهئاربك دنع مدقناو ابكولم جادو ةيايعبراو نيعبرالا دعب سلدنالا مدق

 هنع انياحمحصإ ضعب ىئربخا ىديمحلا لاق ةرعش نسحو هيدا لضفب

 ىوهي ناكو رعاش بيدا لجر ةيقيرفا ةسوس :ناك لاق سلدنالاب

 ضرعيو هيلع ىغجتي مالغلا ناكو هب افلك (1) اليمج اسالغ

 نع (. ؛ . .) اس ىلع هدحو برشي ادرفنم ةليل تاذ وه اهنيبف لاق هنع

 ران سبق ذخاي نا هلابب رطخ ذا ركسلا نم بلاغ هيلع دقو هسفن

 دنع هلعجمف اسيق ذخاو هنيح نس ماقف هيلع هيخجتل هيلع ةراد قرح#و

 راخلا اوردابف نارهجلا ضعب ةار نأ قفتاو اران لعتشاف مالغلا باب

 لاقو ىضاقلا ةرضحأف ةولعاف ىضاقلا لل اوضين اوعبصا 7 ءافطالاب

 لوقي اشناف اذه باب تقرحا ىش ىال هل
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 ىداوف ئف رانلا مرضأو ىداعب ىلع يدانت ايل

 داهشلا ىلع انيعم الو ادب ةاوه نم دجا ملو

 داوجلا ةلمح هبابب ىفوفو ىلع ىسفن تامح

 دانز نم فصولا ف لقا ى .بلق ران ضغب نم راطف

 داره نع ركاذ نكي ملو ىبلع ء نود بابلا قرحاف

 الخو دوعي ال نا هيلع ذخاو دسفا ام هنع ليجتتو ىضاقلا هفرطتساف لاق

 ىنلا ىنعلا اذه نا نظا تنكو ىديمحلا لاق لاق امك وا هليبس

 مداربا قحسا وبا ىنثدح ىتح هب درفت امد ةرعش ى رعاشلا اذه ركذ
 ودا ىضاقلا انل لاق لاق طاطسغفلاب ىنايعنلا هللا دبع نب ديعس نبا

 ا مساقلا ابا نا نييرصبلا حخوبش ضعب ىنربخا رخدص نب نسعلا

 ىو. ىثتملا .نب(1) سعلا ىبا ىلع لخد رعاشلا ىنارزيخلا دمحا نبا

 ايش تلق ام لاقف ايش اذه ىف تلق له هل لاقف دبرملا قيرح رثا

 : قوس راهع#رارش لجا ديرما : هيج و ءاش ثناو كب نسحعبو هل لاقف

 لوقا ىنكالو تلق ام لاف ايش هيف لوقت الو اهقاوسا (لجا) نس

 لوقي أاشناو تايبالل هذه لجنراف

 او دحتجي نا نوعيطتسي ايف دهشن ىوهلا دوهش مكنتا
 دهج* مكن» ىننا ىل اع مكندشان نويدبرس ايف

 دبرملا يدم ةرح نمف مكوحمن ادعص ىبسفن ىرج

 (ةردمجي ادبا مكفرح نكي مل ترج ىعومد الولو(#)

 دقو مكران ابن تلظف مكب ىنينح حاير نحاس 4

 (4) هيلع ببضم (9) ركوس (5) دع باوصلا اذك (4) مدقم



 دلع (101. 98 ». 987

 ميبق لوذع ى ىرهيلل تدشناو لاق هيلع دازو ىفعملا كلذب اجحف .
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 اهيرك ةارا ةهحو ن 2 فكل 3 لاقف ىلوذع ىوهأ ن م ذجو ىار

 ابيف فككيبجو لاشين ىرت تناو ةءارم ى عبد هجو لد دل كترلؤقف

 سلدنالا ةودعب ةنيدم خيط نم ليف ىجنطلا ديحأ ند ىنييلس(4)-765-

 تاءارقلا ملعب ققحنو قرشلا 0 ةلحر هل برخغملا 6 رحبلا ا ايم

 ىرقملا نوجلف نب هللا ديبع نس مهلا دبع بيطلا انا كراش اهيف داق

 عفتناو هيلع ىرقو ةيرملاب ماقاف سلدنالا مدقو جوهش ةدع ىلع هع ارقو

 ناك هنا هنع تربخاو ىدييعلا لاق ةيلاع نس نع اهب كفاشو ارهد هب

 نيعبرالا دل ا را 0 ذا نيتس ةداملا نع تدز لوقي

 0 ةيامعدراو

 ددتو زيرغلا دبع نب ملسا نع ىور بويا وبا بودا نب نييلس -306-
 دمحم ند هللا دبع ديلولا وبا هنع ىور ةقبطلا ةذهو دج نب مساق نبا

 بدو نبا نع دحاو روغ انا ىخضرفلا ن داي نورعملا لفسود نبا

 درلا باتكي ىضرفلا نب دئبلولا ودا ان لاق ربلا دبع نب رمع ىقا نع

 نإ نييلس بودأ ىبا نع 52 نب مساق (*) فيلات قلمل نيدلقلا ىلع

 3 هيدأ نت مساق نة دهم نع بويا

 ف بانصح هل بدالاو بنملاب رودذمس لجل نب نوميلس 70

 ه# كمحأ سس نبيع ودا ةركذ سلدنالاب ءانطالا رابخا

 د.دزد ر وكذم ىسلدنا لدرزوهمت داس 000 قيد نب نويلس -7168-

 (4) انه اذكر اذه كعب روكذُملا ةوارطلا دي نب نييلس لكك 0

 فلوملا طخ



 و م41 ("61. 98

 (1) ىدحا ةنس تام حاضو نب دهتو زازقلا نبا نم عمس لضفو
 + ةثايثلثو

 ىطسقرس هيقف عمبرلا وبا ىمهفلا نوره نب(2,ثرح نب نييلس -769-

 يب عاإ ةغس ةيردنكسالاب ىفوت

 نم ىقلاملا ىرفاعملا نميلس ىزا نبا ليقو نميلس نب نويلس(5)-170-

 2 ىنشخا ثراح نب لي ةركذ ةقلام لها

 ىبحي ند ىسيع نب دييمعلا دبع ْنِد نمحرلا دبع نب نميلس -771-

 دي ن** ىور ىسلدنا ثددح#* نيفس ىببا ند ةد وعم ىلوم دبرب نبا

 «*« خ5 ةئس سلدن الاب ل ذل ىنشخلا| مالسلا ديغ نب دهو حاضو نبا

 ند ميدارب| نب ىبححي عمس ىسلدنا مالسسلا دبع ند نميلس -779-

 « م16 ةنس سلدن الاب تامو نيزس

 ةلالج هل راوهشس رعاش بيدإ ىطسقر سلا نارهم نب نميلس <77-

 نب دمحسس ىندشنا لاق مزح نب دهن وبا ةدشنإ أس ةرعش نمو ردقو

 سلجم ف نارهم نب نميلس بيدال ىندشنا لاق ىجصحنلما نسحلا

 روصخملا نب للملا ديع رفظلا زيرو ديعس نب وع غبصالا ىتا ربزولا

 رماع ىبا نب ده
 قولخ بوبملا دنع اهطلاخي ايناك ىفنان ريرلل ١١ ىليلخ
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 قوست : بييحلا يبر اهيسحاف ىتتيها دالب نس تاج ييرلا ما

 (1) ةرشدع هغطا سرد (9) هطخ اذك () مياس سكي انه

 اند فلولا طوب اذح)ر ىجابلا فلخ ىبا



. 

 مما (1861. 98 7. 94 >)

 قيرف قايسلا ىف ىدنعو قيرف :هدنعف نيتقرف ىداوف راصا

 رم ىرملا بويا وبا لمأح نب روصتم نب رصن ند نميلس -774-

 ناسح ند ديعسو ىيح# نب ىدحي نع ىورب ىسلدنا ثدح» نافطغ

 000 أم ديغس ند نونعسو بعصم ىبداو بهبح نب كلملا دبعو

 + ثراح ن دهن هركذ م6 ةخس

 ملعلاو بدالاب روكذم ردزولا ىردربلا سوسناو نب نميلس -758-

 بحاص ده نب هللا دبع ريمالا مايا ىف ناك سفنلا ةزعو لفعلاو

 نب ىلع ده وبا ةركذ ربخ هعم هلو ةدنع اريثا ةيما ىنب نم سلدنالا

 نب هللا دبع نب ىلعو ئ يضاقلا مش اه نب ىلعالل دبع ند دهم ان لاق دمحا

 الجر سوسناو ند نميلس ردزولا ناك (*)ىل لاق ايهالك بيدالا ىلع

 هللا دبع ريمالا دنع اريثا ناكو ربربلا ءاسور نس ارعاش ابيدا اليلج

 دشن ريمالا لعج ةار اف ةيحالا اميظع ناكو اسوي هيلع لخدف ده نبا.

 قلاوسج : انش كافكا قولتك

 قلاخخلا اهيف كراب اك هل (1ُدكت

 قئناقن اهتلفاح ىف لمقلل

 هللا دبع نب نع ىندازو دهم وبا لاق

 قئفارم اكتملا نابل ابهيف

 قدار لظ فيصلا ماديتخإ ىف ارو

 قيامل اهلي ىذلا ن ١ اقفنا مث

 امثا ريسالت اهيا لاقف بصغ دقو سلجمف ىربيرب اي سلجا هل لاق مث

 لا

 (4) اذك



 5 هند (161. 94 *)

 اساو مهضلا مهسفن | نع اوعفديل ةازنملا هذه ف نوبغرب سانلا نا

 اننيب :متلح ناف كنع انينغتو انعست رود انلف ىلذلل ةبلاج تراص اذا

 م اهنيبو .انغيب اولوحتت نا ىلع نوردقت ال انعست روبق انلف اهنيبو

 هيحيصنو هتناماو هيانغل ةدقف دجو هللا دبع ريمالا نا مث ةدس كلذك

 تندرا ناو ازيثات. نييلس دقفل تدجو دقل ءارزولل لاقف .هيار لضفو

 انيدتبب نا تددولو انيلع ةضاضغ كقلذ ناح انس ادتبا هعاجرتسا

 تنذا نا مناغ:نب.ديلولا نب ده هللا دبع وبا ريزولا هل لاقف ةبغرلاب
 ل مئاغ نبا ضبنف هل نذاف اذه لل هعضيتسا هيلا ريسيلا ىف ىل

 ىنب مايا سلدنالاب ةرازولا ةبتر تناكو نذاتساف سوسناو ىبا راد

 ىلع هعم هلزنيو هاقلتي ناك. (ا)هلثم ريزول الل ريزولا مدقي الل ةيما
 هل نذا مث(2)ايلم مناغ نبا ىلع نذالل اطباف هطحل الوا هبي الو هتبترم

 مناغ نبا هل لاقف هيلا ماق اكو هل ديرحرفب ملف ادعاق ةلجوق هيلع لخدخ

 ىاقلتت ةاضر ةئببا ىفو ناطلسلا ريزو تناو كب ىدبع ربكلا اذه ام

 هتدجوم ىف نالت تناو كسلجم ردص نع ىل, حرحزتتو مدق ىلع
 نال اناو ككلثم ادبع ذينيح تنك ىنال معن هل لاقف ىتكلذ دضد

 ةربخاف ردمالا ا عجرو هلك ملو ةربخو نم مناغ نبا سييف الاف رد

 ع+ هيلع ناك 5 لضف ا ةدرو هيلا لاسرالاب رهمالا |دنداف

 تام ىلطيلط ثدحم بويا وبا ىبفيعرلا نوره نب نميلس_ -776-

 (2()1) ع
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 ديلولا وبإ ىضاقلا ىجابلا بويا نب دعس نب ىلخ نب نيهلس -777- 

 ةعامج نع سلدنالاب ىور ملكتم (ملاع) روهشم مدقتم مامإ ثدحم هيقف

 هقفتو رثكاف ىورو قرشملا لل لحر مث دهقفتو ([ةريغو)) ىكحم مهنم

 مع ىذادغبلا ىلع نب نسحلا ىلع ىبا*)ىرقملاو رذ ىبا نع ىور

 ىورو هفيلات نيرشعلا تاءارقلا ىف عابقال ناعك مالسلا ةخيدمب هيلع

 ىربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا وبا مهئم ةرثك مهبف ةعامج نع كانه

 زاجمحلاب ماقا ىرميضلا هللا دبع وبا ىضاقلاو ىزاريشلا قعسا وباو
 ل م ججمح عبرا اهيف يح اهيف همدخت» ماوعا ةثالث (رذ ىبا عم)

 كناكو :كثيدجحلا بنكي و هقفلا_ سرد ماوعا ةثالث اهب ماقاف ذادعب

 كناكو اماع رشع ةثالث وخن قرشملاب هتماقا: ينايكوزب ةنشاوب هتلحر

 هع درعا مث ركاش وبا هلاخو بهوُم نب دمح“ هيقفلا ثنب هما

 هثفرعس ىلع لدت ىيلاوق هلو ملعلا نم ارفاو اظح لان دقو سلدنال

 ركب وبا ظفاحلا مرنم ةرثك مهيف ةيثال نم ةعامج هخع ىور هلع ةعسو

 ىلع وباو هللاب ديوملا ىلوم حاجمن نب نميلس دواد وباو ىشوطرطلا

 (تباث نب) ىلع نب دمحا ركب وبا ذادغبب هنع ىورو مهريغو ىناسغلا

 ىبسلدن الا ىجابلا ىلخ نب سيلس ديلولا ودا ىندشنا لاق بيطغلا

 ةهسفنل

 ةءاسك ينايح عيمج ناف انيقي املع ملعا سا

 ةعاظو حالص ى_ اهلعجاو اهب انينض نوكا ال ملف

 <« (ةناددو املع ةرصع ملع ناكو ةيرملاب) الع ةنس ىفوت

 ىرقملا دواد وبا هللا ديوملا لوس حاجمف مساقلا ىبا نب نميلس -778-

 باجم ةفرعمو ةياور ءارقالا ى هتقو ماما ناك دهاز ا بردحم



(< 95 .947 .061 0 

 نع ىور ءارقالاب ةتفرعمو دلع ةعس ىلع لدت ةريثك فيلاوت هل ةوعدلا

 سابعلا ىباو ىجابلا ديلولا ىببا ىض ضاقلا نعو ىرقملا ورمع ىبا

 رافسا ةرشع د ىراخبلا بانك هدي طخ بتكو مهريغو ىرذعلا

 000١ | قو جابلا' لع احتل امقازقو ةنسا قا ملم باعتو
 الضا انهنئم دخاو لك راص ىنح امهدييقت لفتخاو تارم ىرذعلا

 امهب تلباقو نيعستو ةتس ماع ىف ةيسنلب لل تلحر دهب ىدتقي
 ملو ةرثك ىمهبف مالعالا نم 'ةعايج هنغ ىور امهب تعفتناو ىباتك

 كل ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ثيدحو لجو رع هللا باتك ىرقد لزي

 ما[ ةفس ىف هدلومو 291 ةنس ىف ةدوهتس هنزانج تناكو ىفوت نا
 نيباتكلاب هيلا لباق ظفاحلا ةرخكس نب ىلع ابا نا تربخاو
 « اطبضو ادييقتو ةححصص امهب كيهانو نيروكذكلا

 ىلا فوت نيسلا وبا دحوال ذاتسالا قابسلا ده :نب(1]نييلس تروم

 ظفحا دحا نكي مل وتلا ىف اماما هللا هيحر ناكو ه8 هنس لاوش رهش

 تراق(*)دقو ثامو هيلع هخم فقوا الو هب ملعا الو هيوبيس باتكل هنم

 « ةوارطلا نباب فرعي نيعستلا

 حارس ةمسأ نم

 نبا لخادلا نمحرلا دبع ىلوم جارس نب هللا دبع نب جارس -780-

 ىنوت روهشم فقراع هيقف ةبطرقب اضقلا ماكحا بحاط ماشه نب ةيوعم

 *« هئبا وه ظفاحتلا ىوغللا جارس نب كلملا دبعو 201 ةغس لاوش ى

 وبأ جارس نب: هللا دبع نب جارس نب ككلملا دبع نب جارس -181-

 (4) مدقم
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 ىنون هنقو ةمالعو هنامز دحوا ناك ةركذ مدقتما جارس ديفح نيسجلا

 3 008 خكس

 نيفس همسأ نم

 ىسيع نب نيفس نب ىصاعلا نب دمحا نبا ىصاعلا نب نيفس -789-

 لمع رطيب رم نم هلصا ةمدرُح دسا ىدسالا ديعس :نب زيبكلا دبع نتا

 ظفاحلا نع ىوري مدقتم بيدا ثدح» ماما رحب ابا ىنكي ةيسنلب

 نكورب ىجابلا ديلولا ىباو ىرذعلا سابعلا ىو رجلا دبع نب رمع يبا

 نيثالثو عا(1) ةئس ةدلومو ه٠ ةئس ةبطرقب ىفوت ىخايشا ضعب هنع

 نيعبرالا وحن ىو لاقف .ةدلوم نع هتلاس ةياححصا ضعب لاقو ةئامعب راو

 دمحا هيلع ىلصو ةبطرق نم صبرلا ةربقم نإ نفد تكلذ ققح# ملو

 * ثيغم نب نسحلا وبا هيلع ىلص ليقو ىقب نبا

 نكس ثدحم ده وبا مامالا نب د هللا دبع نب دمحا نب نيفس -7183-

 نسوي ديلولا ىبا: ظفاحلا نع ىور رهاظلا كل ليمج:دهاز ناكذ ١ ١

 + ةريغو عابدلا نباب فرع ريزعلا دبع نبا
 000-2 نس

 بوسنم ىقشو نمثع ابا ىنكب ريثك نب ديعس نب دعس -784-

 نب فسوب نب دمح# نم عمس ثدح# سلدنالا روغث نم ةفشو 00

 # ٠.٠ ةدس رفص ىف 2 تانمو: هتقيظو ٍحوُرَطُم

 © مم| ةكس ىقوف ىسممل اب مركم نب دعس -18 و

 نايعشلا رماح نب ناسح نب نمثع نب سيثع نب ا دعس -786-



 ل (1761. 9ةدع 95 «.)

 نب هللا دبع نب دهم نس اههف 6-0 ةلحر هل روهشم ثدحح» نمثع وبا

 « 08 ةئنس اهب تامف سلدنال/ لل داعو هئارظنو مككا دبع

 27 ذيول اقم يسخلد ىَزَج ند دعس -7187-
 هلم 0

 قهعس ةمسأ 1

 34 كلك يسعي دقو رغاش بيدا ا جرث نب ده نب دبعس -788-

 ايت جرت نإ ديحا وخا وهو رهش دججلابو ل لاقيف

 اهنم ةريثك اراعشا هل درواو هبانك د هركذ قئادحلا

 هيلا ىوهلا نانع فرشاو هيلع فقي نسح ضورلل

 هيتلقمب انيلا ىسوي اريضن اسجرن ىرت اسا(*)
 هيتنجو قوف ىترفصو ةأفر ىلع ىبح رشن

 هيتلاحإ اقافو ىرخا ىيفلاو ةرات انا وهف

 سابعلا نب ىلع نسحلا ىبا ىلع درلا ىف ةليوط ةديصق نم هلو

 نول ف ىبورلا

 دهاشلا ا در ىذلا الل دسافلا سايقلا ايف ككبلا ىب
 دناع ةليضفلا هلحانو لجدح هليضفت سس .درولا نأ ثمعزإ

 دياز :لامج هيف ةايحف هلامج سل ع فب ناك نا

 دحاو نول هيلع لوحي نا نم ةبتر مظعا رفصملا سجرخلاو

 دقافلا نيزتحلا ىصو امك ةفص ههجو ىف ةرفصد ضايبلا سب

 متاح هنع 'ئور نمثع وبا ئكردلا نباب ىرعي دمحا نب ديعس -789-

 0 ١ 17 ع وزي ةلر هل روههس .ثدحت“ .ممقف وهو دمحم : نبا
 ىضاقلا ديعس ىبا نب دمحم نب دمحاو ىروباسينلا ىلع نب دمح#و
 د عبصا 50 سابع نب دمحأو ىجركلا



 مو 0861. 957

 2 ةلحر هل بدالا ملعلا لدا نم 1 نب دمحأ نب ديعس -790-

 دمحا نب ديعس نا هثدح ماسلا ضعب نأ ىديمعلا رخذ قرشملا

 ءابذالل ضعب: هيقلا قرشملا لل لحر ال هنا يكذب ناك اذلخ نبأ

 هنا الك ليضفتلا ضعب لضفي هدشناف سلدنالا لهال ةدشتتساف رصمب

 ردبلا ىفخي ال امك انراعشا بناج لل ,تكراعشا ىفخدن ال لاق

 لوق لثمد سلدنالل لهال نياو تقدص ديعس هل لاقف لهللا داوس ىف

 ىهو ةثالثلا لازغلا مكح نب ىبحي تايبا ةدشناو ىناه نب نسعلا

 ناه نس سلا اهب ضراعي ةليوط ةديصق ّس هلوق

 واط ينحل و 0 كترطفات مهوأيس تيكا: برعلا اماذإ تا

 ىادن ونحن سورلا فيفخ بهق هلها تبن. ناحلا ثيتا املو

 هارطنا لبو نم لجو "لل للا ا
 هل لاق رثكا املف ىسحعلا رد هلل لاقو زتهاو برط ىرصلملا اهعيس ايلف

 كيلع ضقنلاو كدقنإ1) ايناو ىسلدنالا مكح نب ىيحيل هللاو رعشلا

 مو للا طار لكشمف كلذ دل يص ىنح ةركناو كلذ درف

 ىدثشسي ام اريثك ناكو لاق سلدنال لها راعشا ىر دعب عجارب

 ميل
 دبع نب ملسا نع ىورب هبر دبع نب دج نب دمحا نب ديعس -791-

 فورعملا دهعس نب ميهاربا نب ده هنع ىور ىبطرقلا ىضافقلا زيرعلا .

 « )"ه1 ةنس ىفوت ىدمارقلا ىنا ناب

 ل



 ضرر (1861. 95 7. 96 )

 "0 لقا نم رد نب ديفس نب دهم نب دمحا نب ديعس -192-

 + م0ؤ| ةنس ىفوت لضفو ةللجو ةرازو

 ماشه ماسا نإيبشا [دوجسللا ىرقلا ىلسلا سيردا نب] ديعس) -7395-

 <« (م[9 ةنس ىفوت ديدوملا

 ديعس وبا ةركذ ىسلدنا ىعالكلا ( يسوم نب) رباج نب ديعس(*)-794-

 ىكيبشا وه مساقلا وبا ىضاقلا ىل لاقو ب ةنس سلدنالاب تام لاقو

 ه« مال ةنس ىفوت

 رصانلا نمحرلا دبع مايا ىف. ناك بيدا رعاش ىدوج نب ديعس -795-

 + دمحا نب ىلع دهن وبا ةركذ

 ماشه نب مكعلا ىلوس نمثع وبا عداصلا ناسح نب ديعس : -796-

 زيزعلا دبع نب ببشا نس عمسف [99 ةنس لحر ثدح“ هيقف ىسلدنا

 00003 ف كلم باحضصإ نم ايهريغو يجحلا دنع يب, هللا: قيعو

 ارتست ددسن ةرخالا ىتايج-: 2 :ترايق

 مخ ةنس تام ىبطرق هيقف نمثع وبا العلا نب ناسح نب ديعس -797-

 سنود نع ىورد نمثع وبا ملاس نب نورس نب رجيح نب ديعس -798-

 عمت مهرمغو دبعم نب ىلعو قوزرم نب ميهاربأو ىلعالا دبع ىبا

 دهحا هنع ىور 0 ةنس اهب تام ىبطرف نيزم نبا نم سلدنالاب

 « طاشملا نباب فورعملا نمحرلا دبع نب فرطم نبا
 عمسو لحر ىسلدنا ديز نب ده وخا ىمههمنلا ديز نب ديعس -799-

 « |[ ةئش تام كثددحنو

 ىنغلا دبع ده وبا هركذ ىسلدنا نمثع وبا ىرُذ نب ديعس -800-

 « هيلع ىغثاو ظفاحكا ديعس نبا



 اذان (161. 96 .)

 بوسنم ىليبشالا ىفرشلا ىبطاحلا نمثع وبا ديس نت ديعس -801-

 رهغ نع ىور ةعنلد ىبا نب بطاح دلو نم وهو ةيليبشا فرش هل

 ريع وبا هنع ىور ىجابلا ىلع نب ده نب هللا دبع ده وبا 7 دحأو

 *. يجانلا نع نيرثكملا نم ناكو.لاف وبلا دبع نبا

 *« ممم ةنس ىفوت هيقف ىناجب نيفش نب ديعس(1)-809-

 نب ككلم ا قبادهم نب نميلس :نب اديعس نب ”ىمثعا نب "ديئاسإ 7057
 لاقبو ىقادعالا دل لاقي نمثع ابا يحكي ىسلدنا ىقيجتلا هللا دبع

 ملاص نب هللا دبع نب دمحاو ىلءالا دبع نب سنوي عمس ىقانعلا اضيا

 ديمحلا دبع نب ىلءالل دبع نب ليعمسا نب قحسا بوقعي اباو وكلا

 50112 بحاص .لولم نب دمحأو ةنيهع نب نوفس بحاضص ليال

 ديحاأ هنع ىور رمع نب ىهعتو ميهاربا نب حيو داعم نب دعسو ديعس

 دهحاو ةرسم نب تهوو دعس نب دلخو ىفدصلا مزح نب ديعس نبا

 ىربخا(ة).5 ةنس سلدنالاب تام مه ريغو نمحرلا دبع نب فقرطم نبا

 (1) رخوم (2) رخوم 2 (8) ©1056 860111126111, 850 567158 116 1558,

 مموك ط15ععومطتقستم 111310 806 1جق1 علت نهد 601611211868 81111: 11 91-

 عانت, ن1 01186102 1ةهعأأ , 61101" عاتت 80596166118, انام 723

 هعم]1ءور"عأم , 12 2818126 8001016, برهوم نبا نع دحاو ريغ ىربخا

 ىف. طلغ عيسلملا ناف (هلوح<يب) ىطيرجملا مسأ قب ملكلا مامث رظنا

 خُخصرت' دعدو فكان» هيئاكر نأ مالت 61 1114121112 7611112 01159 91166-

 ممتأ1 06711158626, 8 ىلا 1زممز عمت : 010 2ةهمط315 793 810 0

 هرسساددو, م05 710ع”ةماطتقتت 8504 18286171م58 عار 860 68[208, 08



 0 (1761. 96. 96 ؟)

 ميهاربا نب دج ان لاق ظفاحا رمع ئنا نع بصهوم ندا نع دحاو ريغ

 ىقانعالا نيثع نب ديعس انا لاق فرطم نب دمحا انا لاق ديعس نبا

 لاق ةلس نب نمحرلا دبع ان لاق ده وبا مزح نبأ ثدحو اربخ ركذو

 نمثع نب ديعس تمعس لاق دعس نب دلخ ان لاق ليلخ نب دمحا انا

 ديعسو دلخ نب دمحا ىنثدحو دعس نب دلخ لاق اربخ ركذو ىقانعلا

 بعصلا ابا ثعمس لوقي رمع نب ىب<:(4) الاق ىقانعلا نمثع نبا

 هيدي عفرد سنا نب كلم تيار لوقي ىردزلا ركب ىبا نب دمحا

 (ايبنا) اذهب ضف ربع نبا ثيدح ىلع ةديح نمل هللا عمس لاق اذا

 نمحرلا دبع مساقلا ىبا ىضاقلا ىخيش ط+» تيارو نالاقي اعيمج

 ابوسنم هنظاو ىدهمجلا لاق تاياورلا رثكا ى اذكو ىقانعال دهم نبا
 بسنبو ةريبلاو ةريبل اندنع لاقي انك قانعاو قانع هل لاقي عضوم لل

 « اضيا نيعلا جنفبو ىنيهجولاب ايهيلا

 نب باظلا وبا ةركذ ينيرتنشلا ىضورعلا هللا دبع نب ديعس(2)-804-

 # سلدن ال لها نم فلا نمم مزح

 نمثع ابا ىنكي(*) ىقشولا ىدارملا ريثك نب ديعس نب ديعس(5) -805-
 2ةلحر هل تناك

 نم ةلطيلطب عيمس ى رخثلا نمثع وبا ىطيرجمما ملاس نب ديعس(4)-806-

 «مع1 60م, 11 2287عأ26 ةان165 166عول868: "ةهممأأأ10 12016861117 760

 مق 811267 كيعس 85671م[0, 66 11261218 5112113, 01 ( ) 104 "8مط1 قل

.1200101010111 

 (1) انعمس هلعل سرد (2) ع مدقم (5) مدقس (4) ح مدقم



 مال 0761. 96. 97 )

 أيهريغ نس عمسو ةرسم نب بهو نم ةراجمجلا ىداوبو ىسيع نب بهو

 * ىضرفلا نبا ةركذ مال# ةنس طيرجعيب ىفقوت ًالضاف الجر ناكو

 هل لاقيو(4)ةتيلبلاب فورعملا ىشرقلا ناورم نب نمثع نب ديعس: -807-

 نبا ليقو دي نب ديعس ليقف هبسن ىإ فلتخا دقو اسيا نوريع نبا

 نس رعاش وهو ملعا هللاو 5 هب ثتادب ىذلاو تكلذ ريغ ليقو نورس

 اهلوا ةلكح نم هلو ةيرماعلا ةلودلا ارعش

 ىتل اسو داوفلا ىقلي ام هافكف. قربالاب الزنمو قيقعلا ركذ
 قرحللا لابذلاك دقوتلا طرف نم هتدر ةبابص هيلا تدر

 اهيفو
 ىقعلن وا ىقتلت ال/ رهدلا ىب ةدقفل نوغجلا ئبات نيت 3

 ىقب ام ىاقب نم فلتيل ىلتق هييرج تمردجا امو مورج مدر
 ةقوغلا ودلال ميسب الل هتاظحل نس طق ىبلق قلب مل

 ىقتا بناوجلا ىا نم ردا مل هنوفج ىسق نع ىنافرا اذاو

 ىبا روضنملا ىف نسحعلا طرغم حادسو. يقهثر بيسن اهيفو ةليوط ىهو

 ةليل ةرشع ىنننت ال كسلا مود ىف ديعسأ ةيفاقلا ةديصقلا كن ركذت

 ناك دقو هيدي (*) نيب تركذ وا ممإ ةنس ناضمر رهش نم تلخ

 اركذ سلجنللا ن ناك نم ضعب اهعبتاو ةتبجمعاف اهييدق اهب هحدم

 ه رانيد ةراس هل هل رساف اهتساحم |ودشناو ان اسعاسأو اليمج

 نب مساق نع ىورد بتيذالا ىوحعنفلا نيثع ودأ نويثع ىنب ديعس -808-

 ب (1) مطبض اذكر ُهُنيلُبلاِب

035 



 اظريل (861. 93

 * ربلا دبع نب ردع وبا هنع ىوري ليلخ نب ميحد نب دمحاو خبصا
 *« ع٠. ةناس ىفوت بيدالا ىوحنلا زازقلا نب نمثع نب ديعس -809-

 لحر ىتُج ريغصت ىُدَجلاب فرعي ىسلدن| سودبع نب ديعس -810-

 ع« 8١[ ةنس سلدنالاب تايف عجرو سنا نب كلم نم عمسف

 يي 289 اس ةبطرقب فوت ىورقلا بيبش نب ديعس -811-

 ا ا01 للك ىورت نمثع وبا .ديعس نب نولحف نب ديعس -818-
 نب نمحرلا دبع ديعس ىبا نعو حاضو نب دهم نعو ىاسنلا نمحرلا

 ىبحي نب فسوي نعو لاله نب. مساق نب ميهاربا نعو ىرصبلا ديبع
 مالت ةنس ةبطرقب اص دو نبأ نم عمس هنا ىكدو ىدزال ىماغملا

 ةنس هنم عمس هذا ىكحو ةريغو ىناجبلا بوقعي نب نيسحلا هنع ىور

 نع هللا ديبع نب ده وبا ىنربخا اضيا لجو نب ديعس هل لاقيو ع

 نب ادنااف لاق ,بوقعي نب 'نيسحلا اف لاق ىرذعلا نع تهوم نبا

 نب قكلملا دبع ان لاق ىماغملا ىبحي نب فسوي ان لاق نولحتف

 0 ١11 نإ البلا نما نبا نع نرطم ان لاق .ىملسلا بيبح

 ىححهضا وأ رظف موب ى ةنيدملاب زيزعلا دبع نب رمع عمس هنأ هثدح ةبقع

 اعمتجا دق نيديغلا(4) نا سانلا اهيا لوقي وهو ربنملا ىل اد ةعمجلا موب

 نسم لاق مث سانلاب ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ١

 نب رمع للح مث لح ىن ويف ةعمجلا نع(:دعقي#)ةيلاعلا لها نم بحا
 فيس ملاسو ده نب مساقلا ةخيدملا ءاهقف مهيفو سانلا ذيموي زيزعلا دبع

 (1) سرد
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 ةجراخو نمحرلا يعل ركب وباو راسب ن؟ نويلسو ةورعو يلا لا

 ع نللذ وركن ايف 377 نبا

 نرصتو ملعو بند هل ىطظسف ارسلا نمثع وبا نواف 1 ديعس -815-

 نب ىلع ده وبا هركحذ روهشم وهو رامجلاب رعي قطنلا دودح ىف

 | *# دمحاأ

 ىببا نع ىوري ذاتسا هيقف بيطلا وبا ريع نب ع نب ديعس -814-

 5 ىندصلا ىلع

 كور هبر دبع نب دم“ نب دمحأ نع ىورد زازقلا نب ديعس -815-

 لوقا تنكو دمدا نب ىلع ده وبا هركذ قيفع ىب ردع وبا هلع

 دمحا نأ الول ادحاو زازقلا نب نمثع نب ديعس هلبق مدقت قىتلاو ذل

 6.١ ةنس نيثع نب ديعس ىفوتو [[[(*)ةخس ىفوت هدر دبع نب ده نبأ

 0 ملعا هللاو ةزاجالاب هنع ىورب نا ليتحتو

 7 لا ماع ةجربب ىفوث ىريبلال ناسح نب قراح“ نب ديعس -816-

 ثدح» ةراجعلا ىداو لها نس ئراجمح ةدعسس نب ديعس -8415-

 9 ملعا هللاو ماه ةلس ليشو 0 لسا

 يب معد ةنس ةناججي فون ىناج#(1) قاقشلا نب لزاخم نب ديعس -818-

 هللا دبع نب كلم نب (نورقم نب) ناقع نب نورقم نب ديعش -819-

 هل ثدح» سلدنالا روغُت س رخغ ةليطت لدا ّس ىليطتلا ىبصحيلا

 « ىنشخلا ثراح نب ده ةركذ١ بلطو ةلحر

 تكردا ضيا لاق نرعاش بيدا قىدرالا داهم ىبا نب ديعس -820-

 (1) ةولدلا هيلع يبَص
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 ىببا ققوملا ريسالل يف ةرعش نس ىار هنا لاقو ابيرغ هنظاو هناسز

 0000000 نإ نإ ادديقتا ةديسق ىرئاعلا هللا دبع نب دهاجم شثيجلا
 اهخمو . ىليبشالا جاجمح ىب هللا

 001 زبلا رداي هيف نيدلا وذو قئفان قفانملا هيف انمز. ىرا

 ةدراوس كيلع نجات همعط لل لصت ناف اورلا ىف اولح ءرملا ىرت

 ةدياسو دوسملا قايسب الو ىقتلاو لقعلاو ملا الك سانلا امو

 هدشار ىارلا بقاث قفحبو ديلب زفي مل ريداقملا الول ىبباو اما
 ةدراط قجسعلا الو هيعاد مزح ا الف ذفان رهدلا نس مكح هنكالو

 لها نم ىرْمُب ىقفاغلا نسحلا نب نميلس نب رمن نب ديعس -821-
 عيس ةيرلا لامعا نم ىديبحلا اهيف لاق سلدنال دالب نم ةدلب ةريب
 0 نسحلا نب هللا دبعو ناسح نب ديعسو7ىبحت نب 0

 ديعس نب نونح» عيسف لحرو ى4سلا بهبح نب كلملا دبعو) نانوُزب

 © [19 ةس سلدنالاب تام (ةريغو رهظطم نب ىح هلع ىور ةرهغو

 مطرقب عمس) ظفاح ىسلدنا :فلخ نب رمع نب رصن نب ديعس -839-

 لخدو دالبلا نوطو لحر )مش امهريغو ميلد ىبا نباو عبصا نب مساق نم

 ركب ىباو(4)رافصلا ليعمساو ىبارعالا نب ديعس ىبا نم عيس ناسارخ

 )5 , 2 نب رفعج نب هللا دبعو(9) رجس نب لماك ىب دمحا

 ناوصلا نب ىلع ىتاو رافصلا دهم نب(4)ليعمسا ىلع ىباو ىناهبصالا

 ىدحالل اعبرالا م ىراخبب تام تايزلا نب دهم ىبال ابحاص ناكو

 دمحا نب ده هللا دبع وبا ةركذ حد: ةنس نابعش نم تلخ ةليل ةرشع

 (4()4) فلوملا هطخ اذك (9) ص (ة)رإ سرد»



 اكل (561.-937. 980

 ىراجخب 2 ى راجتك ىراجخبلا لماك نب نمهيلس نب دمحم نبا

 م« دادغبد تام هنا ليقو

 دهن ايا عمس بيدا لضاف ثدح» نمثع وبإ رصن نب ديعس -825-

 بجايم نمحرلا دبع نب فرطم نب دمحاو نايبلا عبصا نب (*) مساق

 نب -دنجم ركب ئباو .كملخ نب مجد نب دمحاو.ةرسم ,نبابفوو 0001
 نب ده نب (ديحاز ركب وبا هنع ىور ريحالا نباب فورعملا ىشرقلا ةيوعم

 جا ىبا» نب ىسبع نب ىسوم ىسافلا نارمع وباو ردع والا 00
 ىسافلا نارمع ىباو رمع ىببا دلوسو ربلا دبع نب رمع وباو ناورهقلا هيقف

 ىرعي ريصن نب ديعس لاقو هيلع ىنثاف رمع وبا ةركذو مالو ماع قع

 رصانلا نمحرلا دبع ىلاوم رابك نه ةوبا ناك يعل ىبا نباب

 خوهش مزال مل هيف عربو بدال بلطف نمثع وبا أشنو ةدنع نيمدقملا

 مهحد نب دمحاو ةرسم نب بهوو ميلد ىببا ناو بص نب مساق ةبطرق

 لبصفلاو عرولاو نيدلا لها نس ناكو طبضلاو دهيقلا سحاب 0

 بانك رمع وبإ هنع ىور ربلا دبع 16 ملك رخا اذه احيصف ابرعم

 مسأق نع عيصا نب مساقل(1) رابتكملا

 ى ليهقو ةبط رق نكسو ل نم 0 دن» ىببأ نب ديعس -894-

 ثراح نب دهم ةرخذ سا نب كلم نع ىوري باهولا دبع هيسا

 سادنالا لهال لوقي ناك هللا همحر اكلم نا معزو هباتك ف ىتشغلا
 (مايا) ردص ىف ىفوت دنه ىبا نبا ميكح لعف اس ههلع اوسدق اذا

 *« ةيوعم نب نمحرلا دبع رهمالا

 (4) اذك



 وغذن (761. 98 ». 98 7.)

 نيثع ةنبا ةلمر ىلوم نيزم نب ميهاربا نب ىبحي نب ديعس -828-
 « مالع ةنس سلدنالاب تاس هنع هللا ىضر نافع نبا

 نام ةقشو لها نم ىقشو ثدحم» باشخلا ىيحي نب ديعس +726-

 1 +« "إم ةخس سلدنالاب

 نودع ةيسأ نم

 نام ةير لها نم ىرلا ماذج ىلوس ليعمسا نب نودعس .-897-

 يب 095 ةنس سلدنالاب

 رمعو حامسو ةلحر هل تناك ثدحس بولاط نب نودعس -828-

 « ماع ةنس سلدنالاب تام ةياملا ىلع داز ىتح

 نمحرلا دبع نمز ىف ناك رعاش بيدا ىرلا ريع نب نودعس -829-

 اهضعب ىن هيبشت نم ةديصق ريغ رذنلا نب ديعس ىف ةرعش نمو رصانلا

 . ىبصي امو نمع# اس ىورا نسح نمو ىهنلا وخا اهيلا وبصي ةمعنم

 بطر ولول ىلع اهاحاشر لوح اهناكو اعلاط اهنم ردبلا ىرن
 بلقلا ةمعفم لاخاخلا ةمعفمر ىشعلا ةفط+خ» ظرقلا ىوهت ةديعب

 كر الو باكر .نم ابرق .. . . . قون ناحرب مل ىناللا نم

 برشلا ىلء نايقلا ودشي امك ودشو ةوشنل مادما نهترربا الوأ*)

 « ثدحم هيقف ا ودا ىدارملا دوعسس نب نوديس -850-

 لس همسا نم
 « مما ةنس ىفوت ىجتسا راطعلا نب لهس نب ميهاربا نب لهس -851-

 وبا ةركذ مز0 ةنس اهب تام ىسلدنا نمدرلا دبع نب لهس) -839-

 8 لبعس
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 |' ءامسالا دارفأ

 هدلب لها نم عمس ةير 0 ع يرلا مداربا نب نادعس -855-

 ٠ ١ * م11 ةنس نم ابيرق تام

 باتكلا تاقبط 57 تانك دل ىرابخا بيدإ ديعس جرب نكس -9 إس

 # دمحأ نب ىلع دهم وبا :ركذ سلدن الاب

 ابا عمس بلطو ةلحر هل ثدحت ىجك..الا ديعس نب ةلس -855- ٠

 وبا هنع يور رصمب قيشر نب نسعلا(1) ةكمب ىرجالا ركب

 + دفيلات نم امهو ىرجالا ركب ىبا نع(2)دواد ىبا نبا ةديصق حرشو
 ديوح# نع ىور ايلإ ديد و رصقلاب 5 نس هللا ديغ ند ملاس -836-

 اهب تام ىسلدنا نيزم نب ميهاربا نب ىيحعتو ىيدعلا دمحا نبا

 | *« 006 هي

 ثدح# ىليبشا لضافلا ددازلا ىدارملا ىصاعلا نب هيبأ ديس -95-

 * حاضو ند ده نع ىور [5[5 ةنس ىفوت

 ىور اهنالصو سوهلطب اضقىو ىضاقلا (5) شيرد نب ناملس -838-

 « مو ةخس ىا تام زيزعلا دبع نب لك ف

 ويعوسا سلدنالا رجسمأ ىوايجعلا مث ىنالوخلا كلم ند 3 -839-

 هيب ١م ةنس ةيورتلا مود ةجحلا ىذ ى . شلدنالاب مورلا لاتق ىف

 فيراحي نثب دج ةركذ -ثدحم :ىريبل ىلا ركذم نم ةربسا قل

 « ح(ع ةنس سلدنالاب تام هنا لاقو ىنشمخلا

 (1) ده اباو هلعلو سرد (2) ةيفخ ةبص فلولا هيلع ببض (5) ب



 مع (541. 58. 99 عز

 نيشلا باب

 ٌديِهُش همسأ نم

 ردزولا ثيب ذيبش ىنب دادجا نم ديهش نب ىسيع نب ديهش .-841-

 بيدا ديهش نب (ىكلملا دبع نب ديحا نب) كلما دبع ني دمحا رماع ىبا
 * سيقب هيف رخهفي ارعش رمع نب دهن نب ةلسم هل ركذ رعاش

 درولا ىف ةرعش نفو بيدا رعاش لضفم نب ديبش -849-
 اركابم ماغلا هقيادح ىقسو ارضان الا درولا اذه ناك ال

 ارفاس ادخ ليجسختلاب تلبق ىنئا ىف ىرتما ال هعلبق

 ارطاعلا بهبحلا تمسنت ابيط ىناكف هحير ةحافن تيمشو

 ارجابلا ىفلا ةاركالاب تلصوو هبرقب داعبلا ركن ىف تعفدف (*)

 ءايسالا دارفا

 هللا دبع نب دهم نس عمس ثدحم ىسلدنا لبس نب بيعش -845-

 م ديعس وبا ةركذ مكحلا دبع نبا

 هيقتف سنا نب كلف نع ىورد ىراصنالل هللا دبع نب نوطْبُس -844-

 هتوم نأ لاقو ىنشحلا ثراح نب دمع» ةركذ ةلطيلطب اضقلا ىلو

 « م6 ةنس ناك

 نا ديعس ل مث ةيسا ىغب ىلوس هللا دبع وبا ريمث نب رمش -845-

 ةسايرو بدا مهيف بقع اهب هلو يفوت اهبو سلدنال لل راص ىصاعلا

 ٌكيدحلا ركنم اذه ريشو سنوي نبا لاق رعاشلا ريش نب هللا دبع مهنمو

 « بصو نب هللا دبعو ديزي نب عفان نع ىودر

 ىلع نع ىورب ىمشاهلا ديمعلا دبع وبا بْيَمُح نب رركش -ه46-

 دبع هنع ىورد هل رصتخميلا باتك ىلطيلطلا دهبع نب) يسيع نبا

000 



 و ' (761.99م)

 « (دي نب متاح ريش سابع نب ده نب نيمحرلا

 ابقل هنظاو اذه نم رثكاب بسب مل ثدح» ىبسلدن ((1)جوكش -847-

 ةئس اهي. تاسو سلدنالاب ثدحو نيزم نب ميهاربا نب ىبحي عمس
 23 اذني

 وبا هلاقو رابخالا قا ريفع نب ديعس هنع ىور ىسلدنا بيهبش -848-

 هه دبيعس

 ىرقم نسا وبا كيبشالا ىنبعرلا حرش نب نبيع نب جارش -8190-

 دبع باو ده هيبا نع ىورد روهشم بيدا ثدح“ اهبيطخو ةيليبشا

 دمج“ |( ىباو جرزخ نب دنت ىنأو مزح قبدعم ناو روظنم نب هللا

 مهريغو ىخايشا ةماع هنع ىور مهرج و جارس نب نورم ىباو ىجابلا

 5-5 0 اع ةدلو دو 0 ؛/ ا ةرخآلا ىدايج ق١ ةيليبشاب ىقفونو

 نب ةبجتن نسكل وبإ يعيش ىنربخا عه[ ةنس (لوال عمب ر٠. نم نوب

 هيلع يبو نأ 7 هيلع تارق لاق ةبجمن نب نالخ نب ىبحت

 هداف رعس 1 ا 5 هلو ةيليبشاب دق ايد قى ا رقاو ثيدحل |

 ع كلذ ريغو ارقال ةحخص ف هس دقتو

 دانعلا بحلب ا

 هر 1000

 ىقشو نناكرولا نباب نرغب ده وبا ىدارملا ده نب ردض -850-

 ب سوا ا نسيلدن الاب تام فرودهحم

 (4) 0 لصا ىضرغلا ن وأ باتك فر) ميج فلوملا .ديتك اذك
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 و ىقلام ثكثدحم ىسوالا ديعس نب كاملا دبع نب 2 5-0900

 0 ل ل عرمان تت ا

 2 رافسا ةعبرأ ف ىذمرعلا ع ىبأ 7 ىرسيلا

 قرشملا نس درو ءالعلا وبا ىوغللا ىعبرلا نسحلا نب ةعاَبَص -8 خو

 او د ادي ةثامثلثو ا دودح ى. رماع ىا نب (*ردهت

 يع عيربس زابخالو بادالكو ةغللاب :اياع ناكو ذادغب لخد لصوملا
 روصخملا همركحاف اعئايس ةسلاجملا نتف 0 0 رعشلا نسح

 للاوسلل انعم. للذ عص ناكو هدلع لاضفالاو هيلا 7 ف. دازو

 نم اضيمق ذحناف مدقت ناك ؛دفو سنا "نسلجم. ى اموي 'رساع نبا

 اهف هبايث تحت هسبلو هتالص ابيف هيلا تلصو ىتلا طيارخلا عاقر

 اهتذ دست ا ان الوم تنال عاقر ةذد» هأ لاقف انزال لاقف ظيارخلا 0

 ككلذ يجسمعاف هافوتسا ام ركشلا نس كلذ عبتاو ىكبو اراعش

 كفلأ اهب ةدنع ىظح دق ناكو ديرم ىدنع كل هل لاقو روصنملا

 قرسلا تا ىجرزلا باتك لاثم ىلع رخا اباتكو ىلاقلا ىلع ىبال

 ةانفس ةأنعم ف رخآ اباتكو فينا نب ةسرح# كني ملا عس

 دج وبا لاق ارفع همع ثنبا عم يجذملا لطعق نب ساوجلا باتك



 ما (161.907: 100 ,)

 ريثخك رماع ودأ روصخيلا ن اكو ادج يدلم بانخ وهو ىلع نبا

 لك ف 520 هجر سس ل بئر ى ل بابك فخغشلا

 سنا سلجم روصنملا فوم دعب رضع مل العلا ابا يأ لاقو ذليل

 مل 0 5 نقول اعجو ىعداو ةدلو نس ةهدعب رروسالا 0 ناد حل

 ةمدخلاو 000 وع فلختلا قر هذ رذتعيو ىصع ىلع هد اكوتي لزي

 رفظلا ىف ةروهشملا هنديصق ى لوقي كلذ ىفو مهلود ثبهذ نا ىلا

 وهو رماع ئ د دأ نب دهم رماع دم روصنيلا (ن د) كلملا دبع نوم يأ

 1 هيدا دعب ىلو ىذلا

 نتاضهلاك ىناما ةلمحم باكرلا (4) ةبخان .تودح كيلا

 بابللا اهتيشو اهدحاوب ١ 4 00 لعا 2 1 كيكحتتو

 0 0 7 كتنحو ا فللكلا ل ىختصقأو

 انميف هلوق دل نسحتةسأ انو

 باسحلا ردص ةمَس] تيفلاق اياربلا ىلع نيمعنملا ننكسخلا

 باتكلا ما انيدزلابق مدسقا نىناعح 8 ىيعضدتت اللا

 عنيس هنأ مرح نب دهن ىببا نع دهغ نب جيرش ن نت دحاو ريغ نربخأ

 ى رفظلا ىدب نيب ةديصقلا ةذه دشغي نسعلا نب دعاص العلا ايإ

 ىلا ديق 00 0 لعل وهو دمحم وبأ لاق سوال ةدكس رطفلا دبع ل

 ىلا اهبتك اهيلا ىغصاو اهتلسحاسا العلا وبا ىنار: املو رفظملا ةرضح

 طظافلال هل برغتست اس اريثك العلا وبا ناكو ىلإ اهذفناو هطخإ

 (4) |اذكحج
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 0 ا أيل 00 2 ناك علا ابا نا 7 حارا رمع 3

 دنإ هلع ىكحع) اليو لاق ام عرطختا “فا نقداص رهظ دقو قيدصتلا

 هل لسماع نم هيلع درو بانك ةدب ىفو رماع ىبا روصخملا ىلع 246

 ليبرتلاو بلقلا هبق ركب ديرب نب نامربم ةهيسا دالبلا ضعت فز

 5 لاقف العلا ابا دل لاقف اهتعارز لبق ضرالا ةاتاعف نم مدنع ايهو
- 

 ثابك سحلا نم كيلا عضو اهبف ثسبار له لاق اذ الوم 5 فتكيبل

 كنار انالوم اي هللاو. ىا لاقف ديرب نب نامربيل بلاودلاو بلاؤقلا

 اهبئاوج فا ليلا عركاك طخ+# ديرد نب ركب ىبال ة ةهسسز د ةادعبب

 اذه نم هيلا ابا ىحتست اما هل لاقف !اذكه اذكه عاضولا تاسألع

 ةيف ركحذب اذك هيساو اذكو اذك دلبي اناماع باتك اذ بنحلا

 فلحت لعجسف لل ةبرجست اذه تعئص امئاو ةركذ مدقن ىذلل اذك

 مدق دقو ىرخأ ةرم روصخملا دل لاقو قفاو رمأ هئاو مااح ام هذإ هل

 لجرلا لكرمت, لاقي لاقف برعلا مالك و لكرُمتلا ام رمت هيف قبط
 ةئكالو ريثك اذه نم هلو هياسك د فنلإ اذا الكرمت لكرمتي

 دمحا نب نع دامعم ىبا نع جررش نع دحاو ريغ ىندح الاع ناك

 دبع ىببا نع ةدبع ىبا نب ككلم نب ناسح ةدبع وبا ريزولا اف لاق

 نم لياسم نع ةانئلاشف هعس انعيج رفاع ىبا نب دمتم رساع ىبدأ

 ةرفذ لاق تكلذك رساع ىبا نبا هار املف اهيف 00 ةضماغ وحنلا

 0١ 6# دءاص اغلاس مث لاق ةرظانا انا وتلا يغاى ' 00

 4 ناك 9 ؛ >> نا
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 ظ لجرس بيشت انح ةراصع ةوحاد تايداهلا امد ن

 رياطتف شحولا ديلع ترقع بهشا أسرف فصو ايفا 3 كنك اناقف

 ليش" وو متيسنأ هللا ناحبس فا لاقف اذكد ءاججف ةردص كف اهسد

 لرخلاب ءاوفصلا تلز 0 لاك نع ديللا لرد كيفك(" ]

 ةخع لاوس 01 انررطضاو ظف تيونلا" |ذَه ارقن مل :انفاك هللاو انتهبف لاق

 ليخلا قرغعو قرعلاب ةردص شعت هنأ امأ نيوجو دحا 0 امثأ لاقف

 نط كتيطلا ةيرعلا تيناخ ابشالماو (ةيييشلاكا مدلا عساجمف ضيدا

 رعشلا كلذ طعيتيف ليخلا رودص نأ زاك ىبللاب مسن تناك اهنا

 فصولاف نيهجولا دحا نم كاع اساياف ضيبا رعش ذاك تبني و

 سس نميلس سس 3 ودعمسمب رايخلا ايل ىنثدحو لادم ودأ لاق ممفيس

 ف بدالا لها ند ةعامج 00 انعانك العلا 5 3 هيقفلا(1) تءاقم

 خايب :لأ لوف نع ءرماع دأ روصخملا سلجم

 ديجلا ةناسح الطع ةيبظ اي'ابل لوقن انك ىتلا تانفلا راد

 ىو أ خص تاق ل

 ةيبظلا نكمعتف هلقشتف مركلاو ةكاالل نصغ ىلع لزنت نام ىبه اولاقف

 كتثبلا اذه 1 نايا نأ لاقو هال مهيلع كلذ ركناف ةاعرتف نم

 ديقانعلا ناوخق د ركا عناب رم ةيدال

 ةيبظلاب ةهبشنلا ةير اجلا ةذه نأ داراف اهئامسا 0 0 ىضو ةارملا ىه

 وه ىذلا اهرعش رظنملا ىف اهنم ةارملا تندا ةارملا ىف ترظن اذا

 . ىلع ده وبا لاق هتارف درملا وا مركلا عناب نم ديقانعلا ناونقك

 (1) هص
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 هعن بتكو اليا رباع ىبا روصنملا لل ىدها ىوغلاا نسعلا نبا

 تايبالك هذ

 للذن لك زعنو درثم لك ناماو فوعم لك زرح اي

 لسموم لك ىناسحاالاب معذو هلهالف هد صصختت 1 كاودج

 لقنملا دارملا عم دالبلا ثءءش هلدو ىف ىوتساف قبط ثيغلاك

 لعغشملا لالضلا ف كقفو دشاو ىدهلاب كربا ام ككنوع هللا

 لوح“ معس ىف قيالع ىورش ىدهاش كيلعو ىنيع تار نا ام
 لطسقلا راثم ىف لغواو اضكر اضغلا ناحرسك ةبرقمب ىدنا

 ' ىقغس دي ىمايا رفظ نس ىفطخ#م ىنثبرغ سفوس ىالوس

 لياب ككيلا ىدها ةمعت ىف هتسرغو هعبضب :تلشن دبع

 ىلافت هيت حاقيل ا قى هتثعدو ةيسرغ هتهمس(*)

 لوطتو ةحفم وذ اهب ىدسا ةمعن ىنسا تكلتف تلبق نيلف

 (!)لضخلا باحعسلاب كعبر ءاجرا ثللجو رورسلا ةيداغ كتعبص

 نم ةجحن أش نب ةدسرغ نا ةريدقتو الو رع هللإ ملع قباس ف  ىضقف

 (4) ةكوسنت مععود قمنا ذص ءملتعتق دمهععتسو 80ة3دس د16 دعاص داعاو

 لاقف ةيتبنلاب روصنملا ىلع ةرعش

 ليالكو ليخا هيلا تذعا الو لست الو فرعت ال ام رصنلا لجاع نم

 ليخ الر. ديك ال هلل رماللو دع الو لام ال دعسلل كلا

 لسي ال رسالل نا تلافن دق لب ةيسرغ وعدملا ليالل ثعبا مل

 لحز هلوح ايانيلل ادفصم همدقمب ىرشبلا نم .لاف برق اي



 ا” (561. 1 0

 نخا قرعي ىذلا هتيعب مولا كلذ 9 0 علا نم عفط” و وهو مورلا خلولم

 بحخاصلل ديجتال ,كيلق اذكهو ةرسأب ا ةيسرغ ةايرساو لتالاب دفا

 العلا ودأ . وو 005 ميس رخال يل 0 ةيسرغ رسأ ناكو بوعصألاو

 نع عز“ ةذس ىقوتف ةيلقص دصقو سلدنالا نم ةئثفلا مايا 0 دعاص

 ش 5 ةيلاع نس

 ديقق ىضاقلا ىيلطيلطلا مساقلا وبدأ دعابص نب دمحأ نب دعاص -889-

 * 10 ىنوذ روهشم

 ءامسالا ,دارفا

 لوا وهو قازوالا باحدصا ند ديو ىسلدنا مالم نب 1-1 -053-

 ىلع ده وبا هلاق [98 ةنس تاس قازوال .نهذم سلدنالا لخدا: نم

 ةءعصعص 1 سنوبد نب دمدأ نس سحرلا دّتع كيبعس 34 لاقو دمدحأ نبا

 ىازوالا نع ىورو رضد مق هللا دبع ابآ ىنكحي ىقشمد مل نبا

 علا ةعيدر نب سوم كترياع اميف رصص لدا نم هذع كىوردو

 نسز 2 سلدن الاب لزب ملو للاند م06 5--- سلدنالا 2 راص

 5 ناك لقا 000 نس ابيرق اهي ىثوتو 2 دبع نب 5

 دلع دج ودا لعلو ددق مدلك رخاآ اذد سلدنالا ث ' ىدحلا لخدا ن

 ىكخيش طخ نس تلقنو اهيف ةرارقتسال 0 01 مبا نبا

 03 اذ ةحس ىثون دنأ ىضاقلا مساقلا ىبأ

 ,ع ثدح ىسلدنا ةريغمللا نب لهس ىب هللا دبع نب عا -88اي-

 ىبكي نب ىبعك“ نب هللا ديبع نع ىنيعرلا 5 نب تيل رمع ىببأ

 دابعس نبا ىو ينغلا دبع دهن ودا هلا قشسدب ناكو كلم نع هيدأ نع

 م« ظفاحلا
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 ةريمع نب ا نب) لضفلا نب نمحرلا دبع نب حابصلا -885-

 ني قنك# نع ىور نسعلا ابا ىنكي ىسلدنا ىقتعلا مث ىنانكلا
 بعصس ىباو هيقفلا عفان نب ديعس نب جرفلا نب عبصاو ىثبلل ىفح#

 ىفوت لاقو ثراح نب دهم ىنشخلا هركذ ركب نب ىيعيو ىردزلا
 * ةخس ٠8[ نبا وهو [90 ةئس

 ةبطرقب اضقلا ىلو ةدلب لها نع ىوري ىسلدن عهنم نب بيض -830-
 نع دحاو ريغ ىنثدح 18 ةنس نمحرلا دبع رصانلا مايا ف تاسو(*)

 هللا دبع وبا ينثدح لاق دمحا نب ىلع دج ىبا نع ده نب يرش

 ١1 ١) لآ اانلغلا نات فورعلا ىضاقلا مشاه نب ىلعال دبع نب ده
 ” باو نع ربيع لك اهيلع اير رساخ نيف ناك ل
 يبرشف قارغلا لها بهذم بهذي ناك هلعل ذيبنلا#برشي ناك هناو

 ةيومالا ةلودلا ءامظع نم ناكو ريدح نب ئسوسم بجاحلا دنع ةرم

 تريبلا تحن شقنف اشاقن رضحاف همتاخ سالتخاب رسما لفغ املف

 هيلا متاخلا درو (بجع لك هيف نا هيلع بيعلا رتساو روكذلا

 « هل نطق ىتح اناسز هب“ ىضاقلا متخو
 هيقف نسحلا ابا ىنكي دوعسم نب ديعس نب فلخ نب ىاص -887-

 : + ةريغو ىفدصلا ىلع ىبا نع ئورب

 - 3 ةحكس وحددت تايم هللا دبع نب ماهض -ع ع

 ا ىلعو فلوملا طخ ارركم ءلصالل :» ثبت
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 ءاطلا باب

 رهاط همسا نم

 دلو نش هنا لاقت ىذادغبلا دنهماب ىورعملا دمحم نب رهاط .-859-

 امدقتس ارعاش ابيذا ناك ديل درات بحاص رهاظ ىبا نب دمخا

 لبا“ نب ادمحم رماع ىذا رو ا ىلع دفو ةيرماعلا ةلودلا ءارعش نمو

 ىبا روصنملا كل مزح نب ده وبا هل دشنا ةدنع بدالاب ىظحو زماع

 هيلا لوصولا ىف نذاتسي رماع

 هظدعل كهجو 210 ةرط لدكا ثهنتا

 ةظفل ركذلاو ميلستلا دعب ككديزا“ الو

 ةليوط ةديصق ىف هلو
 ىحصضا اهنوض ىفو ىسما ابلظ ىفف منج ىه ىتلا ىيعنلا ركشا ى

 علا ةدك15 ندم: ىرحاب تدفش ةمعث' نكفتلاج تيرزاج دق قع 3!

 يحمصضي اك كقفاو ادصنال يضراو ىغي ال كلضفو ىاني ال ىدمحف

 حرب هب ملا لقث نم عزو هتظبب امم قعسلا وكشب ىركو

 ىحكصن هب ماقو 000000 حاصل ةلالد ناسللا ريغ ىف نأ ولو

 حدللاو دجلا نم ىوججتلا وود رسب ىذلا ىلع 5 ءوححفلا ىف نكالو

 ىف ولعو جالا ةقيرظ لباقتو ةدركفل ارابخا هبشت ارابخا تثبكح دقو

 « ملعا هللاو هب نظلا ءىشي كلذ

 يم نع ىور ةشوطرط لها نم ةهماأ ىخب ىلوم مزح نب رهاط -860-

 0 اديبش 00 قش سلدن الاب تاكو تربغو ئيللا ريثك نب ىبحع# 8

 3 كرعغملا

 لها نم ثدحم نسحلا وبا(*)_ىتيعرلا زيزعلا دبع نب رهاط -864-
4 
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 ىلع نب ده نو ريبكلا عياصلا ليعبسا نب دج نم عمس ةبطرق

 نيو ديبع ىبا بتك زيزعلا دبع نب ىلع نمو ريغصلا عياصلا ديز نبا
 نب دمعنم ةركذ ىرئدلا (1)داع نب ميهاربا نب قعسا بوقعي ىبا

 اعرو ايهف الضاف الجر ناكو م.ع ةنس تاس هنا لاقف ىنشخلا ثراح

 نب مرش نع دحاو ريغ ىنربخا دعس نب دلخ هنع ىور ةغللاب افراع

 ديحا انا لاق ةلس نب نمحرلا دبع ان لاق مزح نب دهن ىبا نع ده

 مساقلا وبا ان زيزعلا دبع نب رهاط ان دعس ىنب دلخ ان لاق ليلخ نبا

 انثلا نانسح» دلخ نب دمحاو ارهاط ثعمس دقو ةكمب راظعلا ةدعسم

 لاق ماصع نب رمع ان رذنملا نب ميهاربا ىغعي ىبازحلا ان لاق هيلع
 ملعلا لاق ريع نبا نع عفان نع سنا نب كلم نع ةقث ناكو رهاط

 * ىردا الو ةيضام ةنسو قطانلا هللا باتك ثالث

 لها نم ظفاح بيدا ثدح» هيقف نسحعلا وبا زوفم ند رهاط -869-

 الو رثكاف هنع ىورو.ربلا دبع نب ريع ابا ظفاحلا بحمص ةلالج تيب

 ىلإ نك ىورو هيلع :ىلص ىنلا ود. ناك ربلا دبع نبا ربع وبا ئفوت

 ىفوت اريثك بنك طغا١ نسسح ناكو ةعامج نعو ىرذعلا .سابعلا

 < عمرع ةئنس هللا همحر

 (9)ءامسالا دارفا

 ةرجيع نب لضفلا نب نمحرلا دبع نب نوره نب ده ند(3) سب يط -805<

 ٠ لامعا نم ريهمدت لها نم ىريندتلا مساقلا وبا ىقنعلا م ىنانحلا

 (4) دع (2) رخوم (5) هعم رخوم
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 نوع نب ئبتحيو نمحرلا دبغأ نب حابصلا نع ىور سلدنالا قرش
 « مز8 ةنس ثاس امهريغو يتازخلا فسوب نبا

 ةنس سلدنالل ازغ نم لوا وه دايز نب لاقيو ورمع نب(2) قراط (4)-864-
 مقذو ريصن نب ىسوم هب قف مث اهنم ارينك متفاو ةرجحهلا نم و[

 ديلولا بانك هيلع ذَرو مث هلكقي مهو هنجسو هثذإ ريغب اهازغ ذا هيلع

 ماشلا 0000 جرخو هقلطاف هل ضرعتلا كرتو هقالطاب كلملا دبع نبا

 «. :باتكلا لوا: ى هركذ ابمذق انك

 ماشه نب .ىلع نب نيسحلا نب شيعي نب ىسوم نب(ة)قراط . -865-
 قرشم نباو ىزارلا هللا دبع ىبا نع ىوري ثدح“» هيقف سوزخاملا

 نامج لها نس ىفنايج ىيلغتلا بيبش نب ورمع نب قوط -866-

 *« هه ةنس سلدنالاب تاس بلطو ةلحر هل ثدح“

 هللا دبع اضيا وهو دلخ ابا ىنكي ىيخللا لماك نب كزنيلط

 هير هديتسالا نكلع < يسلدنا وهو ا ابهلط. لعل نايلما هل لاك

 * سئود نب ديعس وبا ةركذ(*)(ازح ةنس تاس بهو نب هللا دبع هنع ىور

 نم) ةنوذش لها نم مزمعلا وبا غلا ىببا نب مساق نب دولا -808-

 «دحاو رهغ نم ةبطرقب عمس اهيلا بسني (ةنوذش روك نم ةناسلق ىفكاس

 هنع قورد نسحلا وبإ ىييراحمملا ةيطع نب دمجا نب ةحاط -869-

 5 ميدرلا دبع نب ديت

 ءاظلا باب

 ند دْيتح نب ميهاربا ن 3 ةيسمأ نب ديلا ند ميهاربا نب رفاظ -80-

 (1) (مدقم) قراط هيسا نم (5()2) دعم ملقم
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 ار لا هيقف ريمدت رظف نس ةلوهروا لها نس ىدارملا طبارملا

 ماديلع اعامس تافنصلا رثكا ىفدصلا ىلع ىبا ظفاكا
 ىنيعلا باب

 ْ هللا ادبغ هيسا نس

 ىلع ةمدقملا ىازلاب ىطسقرسلا (1) نوقرُز نب .ده .نب هللا دبع -871-

 حام اضو نب دمحم هنع' ىور جرفلا نب عيصا نع ىور ثدح“* ءارلا

 ظفاحلا مزح ف تك ونا رع ديحتما نو 2 نع دحاو ريغ نربخا

 "نبا ديحن اه لاق دعس نب دلخ ان لي د دمحا ىنانطلا ان لاق

  ىطسقرسلا نوقرز نب ده نب هللا دبع ان حاضو نب دج ان روسم

 اف لاق هيلع انثلا نسحب حاضو ن تا ناكو ةقث ناكو دلك لاف

 ايش دري دخال لحي ام لوقي بهو ؛ نيا بتتفنسب (لآ# جرفلا نب غبصا

 هللاو لوقي اكلام تعمس دقلو لاق (9 2) تبث روغب ايش لوقي الو ملع راقب

 ولو بهو. نبا لاق ىنأاف نوعيسنت ايدك ىنع اوبتكت نا بحا اه

 ااا را لطب هع ءابتك اه لكم كلم كذ ايضرع

 نب نمحرلا دبع يلوس (ةزلنهترس نب دلخ نب ده .نب هللا دبع -879-

 نب هللا دبع ناكو سلدنالاب .ةيسا
 « ه١ ةنس ليقو م11 ةنس تاس ابيقف ده

 < خب ارما لوا ماشه نب ةيوعم

 ى

 ىسلدنا ىمرضحلا نورذب نب هللا دبع نب دمح“# نب هللا دبع -875-

 0 ع« رإ ةنس سلدنالاب تامو لحرو هدلبب عمس

 0000206 ىازلا مضرب بفلوملا هطبض اذك (9) ريتفب هطبض اذك
 غب

 ' 07| ضليقلاو ا نص هر ءابلا . (3) اذك
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 « ٠ ةناسا ىقونا ىنوذش جرعالا دهلولا ىدا نب ده نب هللا دبع -874-

 نوناح# نب دهم عمس ى .سلدنا ديلولا ابان نب دج لق هللا دبع -878-

 يور ٠١ ةنس نس ابيرق سلدنالاب ا نب هللا دبع ند دمحاو

 نع ديعم نب جيبش نع ةبجح نسحعلا و 5 0

 نب دلخ ان ليلخ نس ديحا ان ىنانكلا ان مزح نب ديحج* ىبا

 1 ديلولا ى نم دج نب هللا دبع ان لاق

 هيدي عفري ىنحلا 2 نب هللا دبع نب دمحا نسجلا انآ فكنا

 نب هللا دبع نب دمجا ىنربخاو هللا دبع لاق جعفرو ضفح لك دنع

 نب ىلعو لبنح نب دمحاو نريمت' نب اللا دبع نب ده تيار لاق يلص
 بسين ديلولا ا نب هللا دبع هيف ليق دقو *)مهيديا نوعفرد ىدملا

 « هيلع انهبثو هعضوم ىف هاندعإ دقو ةهدج أ

 ويا هتينك ىسلدنا ةيمآ ىنب ىلوس نينح نب ده نب هللا دبع -876-

 ىهحيل نب ىهحي نب هللا ديبع نع ىور عبر ىبحا نبا نرعيو ده
 خمصأ ىل لاق لاقو رصمب سنود نب ديعس وبا هنع بتكح ىنيللا

 ىو ماس ةخس ىف اهب تام هنا ىسلدن الا

 ىسلدنا ىفقثلا ملسم نب مصأع نب ميهاربا نب ده نب هللا دبع -837-

 سلدنالاب تاس حارسلا نب ورمع نب ديحا رهاطلا ىبا نع ىوريد
 3 |[ ةئاس دعب

 ا نا ةخس هخع رخآ عنطوم

 و سدا نإ [كياغ مل مساقلا نب دج نب هللا ديع -878-

 معو ةنس رصمد ىفوت ىرصلا سنود نب ديحا نب نمحرلا دبع ديعس وبا

 ىجابلاب فورعملا ده وبا (ةعبرش ند) ىلع نب ده نب هللا دبع -879-

 هيقف وهو ةيليبشا نكسو سلدنالا ةجاب نم اك ناوريقلا ةجان نس هلصا

 0ث
 ”ل
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 مساق نب دهتو ةبابل نب ردع نب دهن نم عميس ليلج رثكس ثدح“

 دلخم نب ىقب بحاص ىدارملا سنوي نب هللا دبعو دلخ نب ديحاو

 بحاص ىديبرلا هللا دبع نب نسحلاو نميا نب كلملا دبع نب دو

 ردرج ند نمثع ديعس ىباو دورابكلا نب ىلع نب هللا دبع دمح* وبا

 رمع نب ديحاو ديحا هنبا هنع ىور مهريغو نونعس نب ده بحاص

 خوفنملاب ىورعلا دمحا نب ديعس نب فلخو روفصع نب هللا دبع نبا
 ىفقوت ديس نب ديعس نمثع وداو ىليصالا ميهاربا نب هللا دبعو هيقفلا

 انا ربلا دبع نب رمع وبا (لاق هيقفلا ريع وبا) هئنبا هيلع ىلصو ماله ةغس

 نع بحدانملا زيزعلا دبع نب ىلع دنسب دمحا نب ديعس نب فلخ

 * ريزعلا دبع نب ىلع نع دلخأ نب دمخا نع ىجابلا ده ئببا

 هب مال ةنس ىفوت ىجتسالا رهزا نب ىسوسم نب ده نب هللا دبع -880-

 ده وبا زاربلا ىنهجلا دسا نب 7 را دبع نب ده نب هللا دبع -881-
 وبا مهنم ةعامج ماشلاو رصمو زاجمحلاب عمسف لدرو سلدنالاب عيس

 هللا دبع ده وباو ىردرفلا انك نكسلا نب نمثع ند ديعس 3

 توما ىبا نب دهن نب) دمحا ركب وباو درولا نب ده نب رفعج نبا

 ربخملا باتك بحاص ىاهبصالا ةئشا نب ذه نب (دمحاو ىك

 شائيخلا ربع نب ىسيع نب دمحا نب ده هللا دبع وباو تاارقلا ف

 نب دمحا سابعلا وباو دوا نب مادقم بحاص عماج نب ميجارب او

 رزدزعلا دبع نب ىلع بحاصض ىرذنلا 3 نب ده نب ميهاربا

 نب دمحا نب ميداربا قدا وباو نانكلا ىلع نب ده نب ةزمحو

 ديعس نب رذنم مكحلا وباو رورسم نب دمحمم هللا دبع وباو سار

 ركب وباو ربلا دبع نب ريعوبا هنع ثدح مهريغو .(*)سلدن الاب اى صضاقلا
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 ده وبا انا رمع وبا لاق مكاحلا ىضرفلا نب هللا دبع نب بعصم

 بيغش نب دمحا نمحرلا دبع (ىبا فاصيب ىديجلا ده نب هللا دبع
 ىاسغلا (نع) ده نب ةرمح مساقلا ىبا نع عمسا اناو هيلع ةارق ىاسنلا

 ماسالا افا لاق هللا دبع نب بعصم ركب وبا مكاحلا نربخاو لاق

 ةارمال ىبايث ىرقلا ىداوب تيطظعا لاق دسا نب ده وبا ثدح يلا

 لوقت ىهو نيرج نيب ىازحب اهتقدف اهب تناف اهتلسغف ابلسغت ةيبارعا

 فرتعم ناوهلاب ريجالا نو لفقرصخيو ةرجأ ريجالا طعا

 5 اطاريق أهن رجا ىلع اهتدزو رعشلا أهنع تلظفحدف لاق

 قارعلا ل لحجز د وبا نموملا دبع نب دمحم نبهللا ديع. -889-
 وب ركب نب ديه ركب أداو رافضلا نك نب ليعمسأ عيوسو اهريغو

 00 نب نميلس دواد ىبا بَحاض ةممأ د نباب نورعملا قازرلا دبع

 دبع بحاص (1) ىعطقلا كلم نب رفعج .نب دمحأ ركب أباو نايسجسلا|

 نب نامثع نب دهبو داجتلا ناملس نب ديحاو لبنح نب دمحا نب هللا

 سلدن الاب ثااحو مويجدتو ىضاقلا ليعسا بحاص ىنلدهصلا كدا

 2 رجلا ديع نب رع وبأ 00 ىور

 : ديلولا ىبا ىضاقلا َدْلاَو ده ودأ تعم ند ده نب هللا دبع -8083-

 قر عيج بدالو ملعلاب روهشم رافصلا نباب ىرعي هللا دبع نب سنوي

 رصنتسلا مكحلا دنع اريثا ناك اباتك ةيما ىنب نم ءافلخلا راعشا

 0 نب دهم ىبا نع ليغ ن يرش نع ةبجحت نسحلا| وبا ئاثدح)

 مكعلا دارا ايل لاق ( ىضاقلا هللا دبع نب سنوب دهلولا ودأ 8 لاق

 اذح ١١(
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 زذتعاف هببححض ى نوكلاب ىدلاو ل مدقل ["6[ ةئس مورلا وزغ رصنتسملا

 ىل نم نا هل لق رصف نب دمحال رصتتسملا لاقف همسج ىف فعضب
 ىلوصلا بانك لثم سلدنالابو قرشملاب انئافلخ راعشا ف. فلي نا

 رصن نب دمحا جرخف ةازغلا نم هقيفعا سابعلا ىنب افلخ راعشا

 رصتتسملا لاقف لاق هللا اش نا نيئسوملا ريمال كلذ لعفا لاقف كلذب هيلا

 نوكب نا اش ناو هيلا كلذف هلزغم ىف هفيلات نركب نا اش نا

 كلذ نوكي نا ىا لاسف لاق هل كلذ رهنلا ىلع ةلطملا كلملا راد ىف

 كليلا رداو قدارفتاو ىلزنش فر دوروم لجر انا لاقو كلملا راد ىف.

 تباتكلا ليكو كلذ كل بيجاف لغش لكل عطقأ ةمدنعا هذبل

 هيقلف رصنتسملا مكحلا لل رصن نب ديحا هب جرخو لاص دلجم ى

 نكات ىفو رافضلا نب ديلولا وبا لاق هب مكحلا رسف ةاطيلظب 2

 مزح نب دجت وبا هل دشنا مه: ةنس ىنعي ىبا تام ةئسلا

 مظع الو هيلع محل نم... ليق نا ةمسج اونا

 مسج ىلع لدي ايش اوسمل الو اوري ملف شارف ىف اصيمق اوداعف(*)

 مو الو نيعب سوسحممب سيهلف انضلا نم ماع بوث ى_ ىوهلا ةاوط

 جرف نب دمحا ةركذ رعاش بيدا رخصلا وبا ده نب هللا دبع -884-

 ةرعش نمو

 ارظنمو اسنا سفنلا رست اياقب اهلها ةشاشب نم اهيلع رايد
 ارهوج روثلا نم اهالحو ادورب ايحلا علخ نم نزملا اهاسك عوبر

 أركذت ىجشتو اسينات جاترتف ةران كيجحشت مث اروط كرست

 باتك بحاص دمحا وخا ىناهجلا جرف نب دهم نب هللا دبع -ةهزم



 ا” 061. 104 .)

 اريثك ازعب ةباتك وا دنخا ةرخآ هل ركذ رعاش. بيدا ديعسو 'قياَدَحلا

 ةرعش نمف رثكال ىف ةدج ل (نهبسني# اهبرو)

 ىغلا وأ ىعلا نم برض ىلا نع تيهيلا كلاوس

 ىبمم نع لسي ىلبلا ىلع فقاو للط ىف ةفقو اس
 5 ٠

 امحار ىقلاخ ىوس اوجرا١ امداق ىاطخ نم ثكرادت

 اًهنإالوم ريغ لل ئدي :تعفر نا ىتعرص تعفر الف

 امب اذه رفكا اذ امب تومي نم لل اوكشاو ثوما

 ثدح» ىيسلدنا ىب

 ىف مهل رهظن ال نيذلا لاجرلا س كلذ عم ناكو ملاع دهاز لضاف

 اهيف لصو ةلحر هل ةلاسبلا روهشم ةعاجدشلا روكذس ةيلوجرلاو: سابلا

 ءلقلا مخ ند مساق ند ده نب هللا ديع -886-

 ىرسبلا ديعس نب ميهاربا قحسا ىبا سس ةرصبلاب عمسو قارعلا ل ١
 ثدح ىنارقلا ماكحا فاوم ريخب نبا ىصاقلا بحاص صااما

 ديعس وبا ىور دقو ىرتب نب دمحا نب هللا دبع هنع ىور سلدنالاب

 دهب انا ةانكو ىسلدنال مساقلا نب دج نب هللا دبع نع سنوي نبأ

 < اذه هلعلو

 بدال لها نس روهج نش كلملا دبع نب دمحم نب هللا دبع -887- ١

 لج دك لك دار وأ موختا نب دج وبا ةركذ ليلجلا تيبلاو

 ودا  ىضرفلا نبات فورعملا .فسوي نب دمحتم نب هللا دبع -888+

 عمس بدالا نس رفاو ظح اذ انيلاع انقيم اظفاح ناك ىضاقلا ديلولا

 دهتو ذئاع نب كلم نب ىبحي ايركز وبا منع ةعايج نم سلدنالاب

 دبع ند نك“ نب كيد تسو ىضاقلا 0 نب ىك 4 دمحأ نبا
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 قانا (761. 104 ». 104 .) آ

 بودأ وباو(*) ميلد ىبأ نب دهن نب دجهتو زارخلا نياب فورغملا زيزعلا

 نم ةيقيرفأبو ديعسم نب دمحا نب ده هللا دبع وباو بويا نب نميلس

 ديز ىبدأ نباب ىفورعملا ىزفنلا نمحرلا دبع ند هللا دبع ده ىبا

 نم رصمبو ىسباقلاب فورعملا فلخ نب ده نب ىلغ نسعلا ىباو
 بارضلا نب دهم ىباو سدنبملا ليعمسا نب.ده نب ديحا ركب ا

 ليخدلا نب فسوي نب ددحا نب فسوب بوقعي ىبا نس ةكدبو

 نب رمع نب دما هللا دبع ىبا نم اضيا عمسو ىكملا ىنالديصلا

 سلدن الاب ملعلل ةاورلاو ايلعلا ىف. يول هلو ةريغو ىضاقلا جاجزلا

 بهوم نبأ نع دحاو ريغ هنع انا (ىلتتكملاو) قكلتولا : ..زيبك تاتكو

 تاو مزخ نب ديم ىبا نع سبرش نعو ربلا دبع نب ريع ىبا نع
 نب دجت وبا ربخا(1)ع.. ةنس ةبطرق رباربلا لوخد مايا ةنتفلا ىف الوتقم

 تلاسو ةبعكلا راتساب تقلعت لاق ىبضرفلا نب ديلولا وبإ انإ لاق مزح

 تييهو تمدنف لتقلا لوه نا تركفو تفرحأ مث ةدابشلا هللا

 ةأر نم نربخاف ده ودا لاق تييعاساف كلذ هللا ليقتساف عجرا نا

 ال نمز رخآ ىف وهو فيعض ثوصب لوقي هعيسف هنم اندو ىلتقلا نيب
 ةمايقلا موي اج الك هليبس ىف. ملكي يب ملعا هللاو هللا ليبس ىف دحا ملكي

 ديعي هناك فكسملا مدر جيرلاو مدلا نول نوللا امد بعثي هحرجو

 كلذ رثا ىلع هبحسن ىبسق مث لاق كلذ ى دراولا ثيدحلا هسفن ىلع

 نيفس نع برح نب ري»او دقانلا ورمع نع ملسم هجرخ ثيدحلا !ذهو

 هللا ىلص ىبنلا نع ادنسم ةريره ىبا نع جرعالا نع دانزلا ىبا نع
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 ا (161. 104 7. 105 8) ١

 سلدن الاب ماعلل ةاورلاو ءايلعلا ى هخراتب رمع وبا هنع ثدح ملسو هيلع

 ةدانتكب ىسيباقلا نع هنعو هقفلا 2 هتلاسرب ديز ىبا نبأ نع هعو

 ةرعش نم ثيار نفلا لياوغ ىلع نطفلا ىوذل هبنملا باثكب نوردملا

 هلها كل اهب بتكو قرشملا كل هتلحر ىن اهلاق ةديصق

 أرهش متبغ اذا ىقبا ىسلخ اهو ةثالث متبغ ذنم روهش ىلا تزيل

 ارح ىوملا ف نكا مل اذه ناك ول اهذلتسا مكدعب ةايح 0 أسو

 اركذ ىل ددجو اقوش ىداز ىلب مكاوه ىانغلا لوط ىنلسي ملو

 ارس مكيجانا ىتح مكينديو مكبلا ىقوش لوط ىل مكانمب
 ارهدلا بتعتسا ثرص نا ىعفان لهو اننيب قرفلا رهدلا بتعتساس

 ارحبلاو ,تبج ىذلا ربلا لهستساو مكياقل ى ىنلاب ىسفن للعا

 ارخا ىلع اودغاو ضرا ىلع حدرا مكنود لحارأا ىظ ىسيويو(*)

 ازجسن ايك ىرجست رادقالا اهنكالو مكل ىف نع مكتقراف اس هللاتو

 اردس مكلع ىدرلا ىدياإ ثفشك الو ةريصب نيع نمحرلا نم مكنعر

 مزح نب دمحم وبا دل بقكإو

 هنودب سيلف ارمذ نكب مل نا هنيمي عوط ثتحبصا ىذلا نا

 هنوفج ماقس نسم ىمسج ماقسو هناطلس نم بحلا ىن هل ىلذ

 تين ظفاحلا رمع ىبا دلاو ىردنلا ربلا دبع نب ده نب هللا دبع -889-
 سانلا ماو خويشلا ىلع أرقب ناكو هتقبطو فرطم نب دمدحأ نم

 #* ريع وبأ ظفاحللا هئدأ كلذ ركن هثارقب

 نم دقان بدالاو ملعلا لها ند طلسم نب نيح+ نب هللا دبع .-890-

 نب دمح# رماع ىبا روصخملا مايا 5 اليلج اسيكر نإ رعشلا داقن .

 ىلإ ارعفلا مامز ناك هناويد ىفو ابناك سلدنالا كلم رساع: مبا



 الإ (761. 105. 15+)

 هبهترت ىلعو مهموسرو مهنالص نو تناك هيدي ىلعو ةلودلا كلت

 2 ةربغو ديهش نب راع وبا 0 اركمز مهر ومأ ىرجهت ثتناح

 ةللا دبع نب دمح# نب دمحا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع -891-

 ى اردب ةيليبشاب (ناك) ركب ىبا ظفاعلا دلاو ىليبشالا ىرفاعملا
 افطصا دابع نبا ابكلم ةافطصاو اهكلس سلجم ىو اردصو اهكاف

 هل رسيطملا بادح 2 3 ةيف لاق |ذك»د دواد ىبا نباك ىنوماملا

 لل(. . .) لحر هيف ةباجسنلا ققحتنو ركرد وبا ظفاحلا هنبا اشن املو

 ىفون نا 01 0-0 املعلا لا قولتخدو نعم لوجتب 3 ملو قرشملا

 * بدالو بلظلا نم ظح اذ ناكو رصمب هغع هللا اقع كانه

 ةغللا ىف ماسا ده وبا ىشويلطبلا دهسلا نب ده نب هللا دبع -899-

 5 ةلاد ةغد لات ريد 6 بادالاو
 اخ وال نسل

 0 0 هعاشستاو نحو مسمر

 ا

 +« طبضو لقنو ىورو دهق ام ني

 دهن وبا ىنشلا رفعج ىما نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع -893-

 ريغ اههف اقبسو حورفلاب العو ةفرعمو اظقح سلدنالا قرشب هتقو دحاو

 ارمال“ هيظعت هنوصو ملعلا رشن ىلع ظفاحتم لضفلاب روهشم عزانم

 هدعب الو هلبق نكي ملو هياعد عيلالظنو هب تكربعبو هقح هل ىرعتو

 لآ اكايح لوطا كلذك لزي , هلو هنم ةقدص رثكا .نال لس ةيسرمب

 ضغبل ليبسلا ى اسزف موي(*)ت اذ ىرتشا هنا هنع تربخا ىقوت نا

 نايثلا رضدو هل ىرتشملاو عيابلا هدنع عينجاو ريثك نيثب نيدهاجمبلا
 كسرف نمث نم كانخصقن 0 ككيكبي اس هل لاقف عيابلا يكبف

 ةجصق ىدعلا ةردا دهاجدم ىل نبا لاكتفا ى هعيبا يىنكالو ال لاف



 اراراج (561. 105 7)

 سرفغلا ني نم ردكا ددعل اذكمد لاقف ةككفا مكبو دل لاقف هللا

 كىكلذل رخا سرف ارتشاب رسأو هسرف هيلا عفدو هخيأ ةددق دل جرخاف

 نب امك نع ىفىور اأدج ريثح اذه مو سرفلا كلذ نيب ددادملا

 هلال ىرقشت لزن مأو نزصنأو 2 لّخرو ةربغو 0 ارظلا ني

 ةنع ىنثدح عمال ةنس هذلوسو ه1 ةنس اهب ىفوت نا كل ةيتتزمب هقفلاو

 « عام ةنس هيلع ارق ىبا مع نبا

 ودأ ىضاقلا شقروت نب دج نب ليعمسا نب تاي نب هللا دبع .-804-

 ىببا نع ىوري عمع ةغس ةدلودو 290 ةنس ىفوث ثدح# ماهأ هيفف دي

 ىسنقافسلاو ىدنقرمسلا رجلا ىباو ىجابلا ديلولا ىباو ىكنللطلا زمغ

 > هرتعو ةركش نبا كعزوا ظفاحلا هع فور مهريغو

 ثدعم لصاف هيقف ىلكرلا ىبيجتلا ىرُد نب ده نب هللا دبع .-895-

 <« ةراجالاب ةداعس نب هللا دبع وبإ هنع ىوري ها" ةنس ىفؤت

 يب هال ةخلس فوت ةراص نب ده نب هللا دبع -896-

 - ىفوت بيطخغلا دهن وبا ىسرإلا قزفنلا دهم نب هللا دبع -897-

 ب هسا

 ةيوار ثدحم هيقف ىرجمحلا هللا ديبع نب ده نب هللا دبع 28982

 مساقلإ وبا ىضاقلا ىغيش ناك ٌرفف ب رو رثكاق ىور لضاق ةقاز

 ةدرملا سوق ىلع عر مل هنأ ىل لوقدو ىل هفضد ده نب نمحرلا دبع

 اذنا عمس اس رثكاو هيف هبغرو هيلا هببحو بلطلل ههبن هئاو هنم لضفأ

 نع ةثياور ملسم بانك اهب هيلع تارقو ةعبسد هتيقل ايف ةتارقن ةكمس

 لها ناكو هب ىخيش هفصي ناك ام تققحتت ىرذعلا نع ةبيغز نبا

 ةغملا دهشي الو فرصتي ال ناكو هقح هل نوفرعيو هئومظعي ةقبس



 م” (761. 105. 106

 اكربت اهيلع ىلصيف هراد اهب اودصق ةزانج مهل تناك اذا اوناكف رذعل

 نسحو هلضف نم ىرا هل ىنمز الم ةدب تنكو نفدلل ابنولمحعتو هد

 اا 36 ماسوز نع سسميف نايبصلاب .ىتوي ناك ىنبجمعي ام هقلخ
 نييصخلا هجو ةلزان ن ىضاقلا قوت ىيهمو هل وهدي ىتح 9 رفاسم

 نع 59[ ةنس ىف (*) هللا هيحر ىفوت نيوخا افرصناو لوقب ايضرف ههلا
 ١ + ةيلاع نس

 ىوري ةيقف ده وبا ىنارهولا ىنهجلا ىلع نب دهم نب هللا دبع -899-

 « ىفدصلا ىلع. نا ئضاقلا نع
 هيقف دمح<م ودا ىتبسلا ىمييتلا ىيسيع نب ده نب هللا دبع -900-

 « ةرهغو ةركش نب ىلع ىبا ىضاقلا نع ىورد ايضاق ةوبا ناكو
 ىبا نع ىور ىدهم ودا ةتينك ىرتب نب دمحا نب هللا دبع -9041-

 نب ماشه ديلولا وبا هنع ىور ىعلقلا مساق نب ديحم نب هللا دبع ده
 + بناكلا نوحتفق نب ريخلا دعس

 ىقلام ىسيقلا هللا دبع نب دمحا نب رمع نب ديحا نب هللا دبع -909-

 نب هللا دبع وبا هنع ىوري ثدح» هيقف ىضاقلا ىديحولا نباب فرعي

 عم ةنس ةدلوم امهريغو ىقلاملا ىناسغلا كردم نب دجتو ميحرلا دبع
 ويا يلع ىلصو هع مرحس نم نيرشعلاو سداسلا اثالثلا مود ىفوتو

 ى دوعقلا مزلو ةرمع رخآ ىف ىيعو نيدمح نب دهم نب نيدمح رفعج

 * ىفوت نأ 010 ةراد

 ثدحم هيقف ديحم وبا ىلماعلا كامس نب دمحا نب هللا دبع -903-

 « ةزع نبا وهو تزع٠ ماع مظعملا ناضمرل نيرشعلاو عباسلا قف. ىثوت

 يي هرعا ةنس ىيبلشلا مساق نب ورمع نب دمحا نب هللا دبع -904-



 ال (1761. 106 >. 106 92)

 ٠ ددقق ىرداظلا ىليبشالا عوبرد نب ديعس نب ةوحلا) نب هللا دبع -905-

 دب هز ةحكس 0 ظلال

 ىومالا رفعج نب هللا دبع نب كدكمحتم نب حارلا نب هللا دبع >-9006-

 لحر هقفلاو كريدحملا باحكصأ رابك نم دهق وبا ىكيصالاب نورعملا

 نب سارد ةنوميم ىبا عم اهنم لحر مث اهب عمسو ناوربقلا لخدف
 فلخ نب ده نب لكم نسل“ ىسأ عمو دهازلا هيقفلا ىسافلا لبفيس ا

 نب لروييم نب ةزمد مساقلا ى يأ ن . عمسق ةتكتمو رصم 0 ىسافلا

 نب ايركز نب هللا دبع نب ديكو قيشر نب نسحلا ده ىباو ىلع

 هللا دبع نب دمحا نب ده ديز ىببأ نمو ةءايج ند ةكمبو مهردغو هي

 نب 2-5 نع ىراخبلا هللا دبع ىبا 2 هيقفلا قرورفلا 2-5 نبأ

 دهم ىعفاشلا ركب انا مد قارعلا 01 لحر مث ةئع ىربرفلا 0

 نسحلا نب ديحأ نب لاهو رارجلا هللا دبع نب ميهاربا نب هللا دبع لك

 نب فسوي نب دمحاو دواد نب نسعلا نب بيبحو ىلع ابا ىفاوصلا

 ةرصبلاو ةفوكلابو ذادغيد 0 نيمو مىهتقمط نم ةراك ةعامجو 0

 ناكو كلذ أ داسف سلدن الا للا عجل و ةداورلاو عمجلا رثكاو طساوو

 ا د ماما 5 نذنأ ا

 سلدن الاب 0 نةبنتح ضعد ىر هنع ةداور ىغطقرادلا ر ردع نب قلع

 ىسيقلا 5ا-- وبدأ ربخا دقو رصضق

 نب تلهلأو كححاا نب ىلع لمحعدم ودا ةكخع صدر ةيامعبر 8 نم ابيرق

 ىبا ظفاحلاإ نع ىخايشا نم ةعامج ىنربخاو دحأو ربغو ةرفص ىذا

 07 ىبا نسا توم ردا ىلع "9) ةنس ىفوت لاق هنإ ىطاشرلا ديم

 ىقبف مكحلا تام ةيرملا لصو الف قارعلا نم هبلجتسا مكهلا ناو



 واراد ْ (1761. 106 7.

  ىققبو هناكيب اهواهقف() ىرشف ةبطرق ل شضهن مث القم ناكو ارياح

 بغرف ملعلا ىف هناكم رماع ىبا نبا فرع ىتح اعاضم ةدم اهب

 ىار طافح نم ناكو ةطسقرس اضق ىلو مث مل ىروشلا كل هسدقو ههف

 ةوبا بقليو هباحدصا نم نييقارعلا بهذم ىلع ناك هنا الل كلم

 ىذلا وه ميهاربا ةدلاوو هقلخ د تناك ةساكشل ةربالا قز ميهاربا
 بارخ مويلا وهو ةجنط برقب دلب ةودعلا دالب نم ةليصا لل هب لحر

 ةبطرقب نوفدم وهو ةنوذش ةروك نس هلصاو ىازلاب ةليزا هيف لاقبو

 « ناوكذ نب سابعلا وبا ىضاقلا هيلع ىلضو ةفاصرلا ةربقمب

 قرشدملا لخد ىسلدنا ظفاح برح نب ليعمسا نب(2)دللا دبع .-907

 «* ىنيضعلا ىرسلا نب هللا ديبع نب رافغلا دبع هنع ىور

 دمحم ابإ ىنبكي ىسلال لوزعم .نب ميهاربا نب (ة)دللا دبع -908-

 « ىفدصلا ىلع ىبا نع ىورب

 (4) ةرهق نباب فرع ىملسالا دمحأ ن 4 ليعفما نب هللا ديع -909-

 (ة)ىفوت اهب ار ناك طخلا نسح هيقف ىشلا

 ةنس ىبفوت ثدح* هيقف ىبطرق عاتصلا نب عبصا نب هللا دبع -910-

 ديب مسالا

 هيقف دمحتم وبا ىرهفلا ىبطاشلا بويا نب (. . . .)هللا] دبع -914-

 دمح# هنع ىوري نيعبسلا براق دقو هز“. ةنس ةبطاشب فوت ثدححم

 « ةريغو ميحرلا دبع نبا

 « مالم ةنس ىفوت ىقرول دوسا نب هللا دبع -919-

 (1) (قرشف .دطخ# اذك (92) رخوم (5) مدقم (4) ص (8) ضايب
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 : ىوري ىسلدنا ىلاوملا نم متاح نبا لاقيو . . . . هللا دبع -915-

 لوقو 51 ةنس ناوريقلا لامعا نم ةسوسب تاس بهو نب هللا دبع نع

 5 ملعا هللاو سا رباج ىب هللا دبع لاق نم

 + ممم ةنس ىقونا ىقشو ىدنسلا نب نسحعلا نب هللا دبع -914-

 نب ديعس نب ديعس هند رمكا# نبا ليقو نسحلا| نب هللا دبع -915-

 ةرتووم ىناقثلا ةركذ مكحلا نب نوزم نك را كلملا دبع نب رشب

 ةجسمن قو م١٠ ةنس نم ابيرق سلدئالاب تام هنا لاقو ثراح ىبا

 « باوصلاب ملعا هللاو نورس طاقساب مكحلا نب ريع نبأ هنع ىرخا .

 نب دهم ركب ىباوخا ده وبا ىديبزلا نسحلا نب هللا دبع .-916-

 وبا ىئثدح بدال ملعو هففلا نم ظح اذ ناكو ىوخنلا (*) نسحلا

 نب ده ديلولا انا نا ظفاحلا د ىبا نع مر نا ةباكلا ا

 رابخاب اذه هللا دبع همع نع ةيقيرفاب مهربخا ىديبرلا نسعلا نب ده

 : هلضف س ركذي ناكو

 نس سيئر رعاش بيدا ركب وبا نيسحلا ىبا نب هللا ف 0

 رماع ىبا روصخملا نسز ىف ناك ريمح نم مهلصاو ريبك تيب لدا

 ريزولا دشني هعمس هنا مزح ىبا نب ده ودا ربخا رماع ىبا نب دج

 اهلوا هسفنل ةديصق ةابإ رمع ابا

 هسوسرل نمذ اذه ىوهلا ىنعسو هميضتن ضعب ضرال رشن نا افق

 همديعلت نم انعاش وف دق اشو ةهمدر مايا سح ركذدن 3

 هموجتن ضعب بوغشملاو ردبلا منع اعلاط نييف لصولا ناك ىلايل

 رغاش بيدا ده وبا ىشرأللا سابعلا نب مكح نب هللا دبع -918-
9 
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 عيورلا ةفص ىف ةرعش نمو اننامزب هانكردا مزح نب دمح# وبا لاق
 | رطماو

 لطعلا اهديج ايحلا د نم ىفرخزو ةعلت لك ىرثلا ىدبا امد تلت

 لجنن اهل ناحسلإ ريغ نم نابكم الو اقطان طق دلت مل ما يبات

 ظ هلو
 برغيف مالظلاب رسيو اراهبن هفرع مكب ىريخلا نم تبجمع

 بجححيف حابصلا هجو هل ودبدو ىجدلا دي هنم بيطلا سورع ىلجحت

 ٠ ساك ىفصو ىن هلو

 ءام لكش ى لثام لكشو ءاوهلا دص نس عيض ءاوه

 ءانال ىف ام ةءانا ككيلع يفخا نالس هتنياع اذا

 ءاوهلا بوث ىف سيشلا زونك تدبت ساك هب تجزم ناو

 تام عجفنم رعاش ةيليبشا لها نم ركب وبا جاج نب هللا دبع -919-

 ةرعش نو ةيامعبراو نيثالثلا دعب

 ليوغلاو اكبلا الك دجا ملو ىلق نع ال بحلا تمتك نامل#

 ليكولا 1 هللا ىبسح اي مرغس هب بلقلاو :تيداف#

 فراع ثدحم هيقف ةيسنلب ليزن ىشور ل ن رايح نب هللا دبع -920-

 رهلا دبع نب رمع ىبا نع ىور 29 ماع ىف ةدلوسو 287 ةنس ىفوت

 001١| نب مسالا ىتاو ىسقافسلا ركب ىبا نب نمثع ورمع ىباو
 نب ده نب ده (*)لضفلا ىباو كلملا دبع نب ديحا نب رفعج (نوره)
 بنتكلا انتقا ى ةيلاع ةمه هل تناكو ىثادغبلا ىمييتلا دحاولا دبع

 ةيسنلب بحاص ىنونلا ىث نبا نا هخيرات ىن ةمقلع نبا ركذ اهعمجو

 لدع ةيام كلذو ةرصق 11111 ل ةراد نم ىشورالا بنتك ذخا
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 ةرشعب اهنم لدع لك ردقي نيلايجلا لادعا نم الدع نوعبراو ةثالثو

 ل تنلللا وكل اهتم ىفخا دف (ىناك هنا) ليقو عابرا

 فنراع هيقق دمحم وبأ نوجرع ىبا نب ةفيلخ نم هللا دبع -9921-

 د سلدنالا قرشب ةاضقلا ىضاق ناكو هرسع ةكس ىتوذ لضاف

 نب لايتم نع ىورد ىقفاغلا دقأو نب رانيد نب هللا دبع -099-

 95 رانيد نب ىسيع وخأ وهو ةرهغو ندلا ميداربا

 ةبطرق نى كس ده ودا ىمهمتلا هللا دبع نب عهبرلا نب هللا دبع -995-

 اباو نمثع نب ده نب هللا دبعو 0 00

 ودأ ةخع ىور عإ5 ةحس ف هل 166 لل ىلاقلا مس ليحتسا لف

 ىلع وبا انا لاق عبر نب هللا دبع ان ده وبا 0 مرح نرد

 ديرد نب ركب ىبا ىلع تارق لاق ىللاقلا

 رايضلاو ةفينملا نيفاني ىدح# سيعلاو ىبحاصل لوقا

 ٠ رارع نم ةيشعلا دعب أامف ديعح» رارع ميمش نم 0

 لوقيف 5 ارخص 0 دوردب م ورعملا ن ل نب هللا دبع: -994+

 باتك هد هع ةيبرعلا ف بانح هلو رعشلاو ا لها نإ . دويرد

 هنق ةرعش نمو قيادحلا تاتكش قر ركذما مو 0

 رصبلا ال سفنلا هتنسع#سا أس نسحلاو ةكردت نيع ال ام كردي بلقلا ظ

 (ةئس رع, وحن ةكس رواد) ىسلدنا ده هبا ديعس نب هللا دبع -995-

 ىدأو ىجركلا لمعحدم نإ 02 سابعلا ىبدا ىضاقلا نع ىور

 ىطقسلا ىدلادغبلا دمحم نب هللإ دديع مساقلا ىباو دايحا] ىنب دبع رد

 ىرذعلا سنا نب ردع سس دمحأ هلع ىوز ىوطلا ركب ىبأ ىزاغلاو
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 دبع نب دمحم هللا دبع وبا هنع ىورو ىسلبارطلا دمحتم نب متاحو

 - فرعيو (4) ع0 ةنس ىفوت راص-علا نباب ىفرعيو ىقالوخلا هللا
 «  ه«+ ىلاجعنشلاب

 ىبطرق هيقف دال اب فورعملا ده وبا ديعس نب هللا دبع -926-

 متاح هنع ىور ىعلقلا مساق نب ده نب هللا دبع نع ىورب روهشم

 * ةريغو ىسلبارطلا دهم نبا

 هيلع ةبطرق ةيئابنق ىداو رالكشبو ىرالكشبلا ديعس نب هللا دبع -927-

 لاق ىناسغلا ىلء ىبا عنوش( (*) راع ثدحم هيقف دج ابا ينك رق

 وباو ىليصالا ده وبا مو وخويش نع هتاياور عيمج ىل زاجا ىلءوبا

 مهريغو ىضاقلا ديعس نب رذنم نب مكح ىصاعلا وباو لبان نب صفح

 « 258 ةناس رخآلل عهبر ىف ةطخد ىل بكو

 ديوجتلاو ارقالث ىف ماما ىرقملا نسوي. نب لهس نب هللا دبع -998-

 ىبا مع نبا نربخا هتقرعم ىلع لدن تاارقلا ف فيلاون هل لضاف

 . ةراجنت ى ةيرملا ل ىشس دق دمحا كدج ناك ىل لاق هللا همحر

 لهس ىب هللا دبع ده وبا ىرقملا هيقفلا ناكو هل 0 ةعس لمحو

 دجوف موي ثاد ماما لخدف اهلها دنع امظعم ناكو ةيرملاب ىرقي

 و هيدي ندبو جيراملا كلذ ىن ةيرملا 0 ردزو ىدوهيلا ههف

 ملف علصا ىدوهيلا ناكو اذه ددري(2)لادهت اب هيداني وهو ده همسا

 ىلخ كان» ناك رجح هبرضو هيلا ماق نا هسفن هيقفلا كلمي

 دحا عطتسي 5 ةدايث سبلف رده امك نأ م هلتق هسار ى هب د رمخ هدد

 (1) كيس ةئس باوصلا (فلوملا طه اميف اذكر ثالث (9) رص
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 بكرو ةنيدملا باب كل جرذو اساظعاو هل ةبيه ايش هيقفلل لوقب نا
 ديقفلا دجو هينب أدب 00 ةهتجاح ىادج هي هلجر 2 دعحو قيرطلا

 اهبكرف نيتبادلا ىدحا بوكر هيلع ضرعف ةنيدملا نم برق ىلع

 ذهنيحو سلب كل ةليللا كلت هلصواو ريسلا هب عرساف ناك امب هلعاو

 هركشياو, نادجلا ىللذ * رعي لزد ملو هبرس ى نما هنا هيقفلا ققحت

 « 8٠١ ةنس هللا همحر ىفقوت هيلع

 يىاطيلطلا ده وبا ىفدصلا نمثع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع -999-

 نب دمحا نب دهتو هللا نوع نب دمحا نع ىوري(14)نيثذ نباد فرعي

 دبع نم 5 رصف وناف ورب و ىالعلا ليربج نب ده نب دجتو رشم

 سددهلا جرفلا نب ليعمسا نب دهم نب دهم ركب ىبا نع مكعلا
 « نسحلا نب ىلع نع
 نينرازولا. وذ ديبع وبا دمحتم نب زيزعلا دبع نب هللا دبع -950-

 « عوا ةنس ىفوت ىناسغلا كردس نب ده ةهركذ بيدالا

 ثدحم هيقف ىرفاعملا ناحبجلا نب نيحرلا دبع نب هللا دبع -931-

 قرش لامعا نم ةيسنلبب مهلزانسو ةلالجو ملعو اضق ثيب لها نس

 وه لاقو كثيدحلا هنع ىورو دمحا نب ىلع دهم وبا :ركذ سلدنالا

 تام ملعلا نم رفاولا هظح عم انواصتو القعو ايد نيا رمال

 « ةيامعبرالا نم ابيرق

 لع دج وبا ةركذ ده نب نمحرلا َكْيََغ رصانلا نب هللا نيعر, -92-

 (1) ادوجم فالوملا هطبض اذك
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 نمو لاق اكرستم ايرابخا ارعاش ايعفاش اهيقف ناك لاقو دمحا نبا

 ةرعش
 هيثتك امب ىرظان و مل ول ملا :مناكف# ك1 الا

 همثس ايتاك ناك ناو ىوبي نس ظحالم ىف مقسلا ضو ام(*)

 دلع الو ىوبلا ساقي مل نم ىنلذعي لظو  ىحبا تللظ

 هلظ ناو ىوهلا ىف هبيبح افسا  ىكب قشاع نع ىكبيلا

 هسد حاللا نيعا ترذن ذم هلئاقت ىسالل شويج تلط

 دالوا س(4)رج<علاب ىورعملا ىشرقلا زي زعلا دبع نب هللا دبع -955-

 هللا دبع وبا هنع ىندشنا ىدييعلا لاق رعاش بيدا ىضبرلا كحل

 هسفنل ىندشنا لاق ىلطيلطلا ملعملا نبا

 رظنلا كهجو س انظح اهناف رمقلا اهيا اظح ككفم انل لعجا

 رْبَخ اههيف ىدنعف اوفك تلقف رمق اذ نا اولاقف سان كادو

 رمق ةرهد اذهو حابصلا ىتاح هناجهب رهشلا ىصخ ةليل ردبلا

 رذتعت سهشلا كيلا تاجو الل تبرغ الو سيش تعلط اس ءهللاو
 ىللو باطلا نب رمع نب هللا دبع -ه85ةه- نورعم وهو ةيليبشا اضق

 * سنود نبا ةركذ [7 ةنس لبق هدلبب

 ريرزعلا دبع نب رداط نع ىورد دج وبا نيثع نب هللا دبع -955-

 وباو ىرتبلا نب دمعتم نب ةملسم دمح“ وبا هنع ىور ذاعس نب دعسو

 « ىردينلا ربلا دبع نب ريع وبا هلاق ركاش نب ميهاربا قحسإ]

 دمحتم وبا ىسوهلطبلا ىرمعلا نورم نب نمثع نب هللا دبع -936-

 (4) ادوجم هطبض اذك
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 |ءإ٠2 ةلحس نم ابيرق تاب بدال هيلع ارقي ناك رعاش هيقف ىوحدت

 هسفنل ىندشنا ايمف ىدييجلا لاف

 لنجحس !ذلذ ةمورحلا 2 أووس مكل دجأ مل نك الو

 بتاكلا دهن وبا ىبصحعيلا ريبجلا نب نمثع نب هللا دبع -857-

 م« هإ8 ةنس ىفوت بيدا

 عير ارعاش ابيدا ناك ةطرشلا بجاص مصاع نب هللا دبع -958-

 ةركذ نمحرلا دبع نب ندد ربمالا ءانسلج نمو رداوغلا ةريثك ةبمدبلا

 نسح مالغ هدب نيبو ميغ ىذ موي ىن هيلع لخد هنا اوكحو دحاو ريغ
 انموهل 0 ام هللا دبع اي هل لاقف ىقالخالا قيل ىزلا ليمج نساحمملا

 ضورلا عطقك ثريددحو ا راقع لاقف اذه

 اذ» اه ردد طسبتلا نانع ل ىخياو ظوعحتلا هذ ودم (*) هيف تظطبيشف

 الف ابهصلا نال انغلا بنار رهأ مل ريمالا نك ضتسأف يللا ديغالا

 مدلغلا را راشاو ةرداوب درطتساو ةرداوذ ريمالا رطمتسا ساكلا تراد

 لاقو هيلا ةسأر هللا دبع عفر رثكا ايلف هجلع 2 ةم 8 نحت نأ

 ةبيدبلا ىلع
 ىىلصلاو ةوجولا ناس 8 افلص ىنذن 37 ةجولا . نسح أ

 فئند ميقس بسل 0 رد اكو جوملا نيسعات ن نالصع#

 نيبو اننيد ةريخ نذأ لاقدو ةردبب دل ردأو هنهددب ربسالا عدبتساف

 2 ةخطلا ص ابره اهراتخاف فبفيصولا

 تالوطيب نكولملا عجشني روهشس رعاش ده وبا ديبع نب هللا دبع -959-

 لاع بقرم ةقص قر ةرعش نق نيسحيف راعسالا
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 وز اه اهيف ةملاح هل" ايناك نادعلا "بزق ردو
 اهمشيل هفنا ابهيلا دمف ةرهز (1) لباقملا نظ هبسحاف

 نب رمع ىبا طبس ده وبإ ىمخللا دمحا نب ىلع نب هللا دبع -840-

 دبع نب دهم هنع ىورد هم[ ةنس تامغاب ىفوت ثدح“ هيقف رهلا دبع

 + ةريغن ميحرلا

 هيتق ىلالبلا (نوجحمس ىنب) كلملا دبع نب ىلع نب هللا دبع -941-

 « ةريغو ميحرلا دبع نب دهم هنع ىورد (2عا/ ةغس ةدلوم ثدحم

 ثدحس ىقفاغلا جرف نب زيزعلا دبع نب ىلع نب هللا دبع -949-

 * ةريغو مهدرلا دبع نب ده هنع ىورد

 ةداسنلا هيقفلا ىطاشرلا ىمخغللا هللا دبع نب ىلع ىنب هللا دبع -945-

 باسنإ ى راهزالل سامتلاو راونال سابتقا باتك هل دمحكم َوْبإ

 هيقل عماج دياوفلا ريثك بب رغ بانك وهو راثالا ةاورو ةباحصلا

 ثيدحلا مولع باتك اهب هيلع ارقو ةيرااب مساقلا وبا ىضاقلا ىخيش
 دودح ىفوتو 1210 ةنس) ةدلوم هفلا ىذلا باتكلا اذه هلوانو مكاحلل

 ْ * (5ز2[ ةنس

 ىبسلدنا ىريمنلا نميلس نب ليمج نب جرفلا نب هللا دبع ه44-

 * (ةريغو ىفدصلا ىلع با نع ىور# جرفلا نب عبصا نم عمس
 ىفون دوجم ذاتسا ىرقم ده وبا ىكعلا زياف نب. هللا دبع -945-

 هي 0+ ناس

 ده وبا ىريفلا دحاولا دبع نب ىسوس نب حوتف نب هللا دبع -946-

 (41) ...اقملا هباوص



 م١ ممياسسا 0761. 109, 109 )

 بتك نم لياسملاو قياثولا نبق عمج ليفت نمسح بانح هل ىقنوبلا

  اهقفلا ٍ

 [هزقلا هيحر نك ده وي ىكسلا راف رصف با ني 00
 نم ككلذ دافتسا طوطخلاب افراع هتارقو ثيدحلا ديبقت ىف ادهتججم

 هه نا ماع دعب

 وبا ىسيفلا نارمع نب ديزد نب لاله نب مسأق نب هللا دبع 948-

 راو ليمي ن اكو ليلج ةيفف بلطلاو ةلحرلاب ر وهشم ىب لدا

 ركذو اثؤ؟ ةنئس تاس لاقف ىنشحلا ثراح ىنب ده هركذ رقاظلاب لوقلا

 1 َّ مساق نب هللا دبع انتعن اذإو لاف م هلضف

 0 ع نب 1 كبع محرم دقو د ند مدر د 5

 *« ىلع نب دواذ ىنعي هنابكتدصو

 يع سمت ةكس ف ةهأاضفو هيدال 0 سانلا ريكا ةعب اتم

 تسع 7 نم وهو [ا/ت ةحكس ةدردنكس 3 ا 1 ودإ 5

 توق 8ك ايما ةركذ ملذات دقو بهو 8 ء ىورد ةدلد ا

 ريصن نب و باحعتصإ ةوجو نم ىمعفلا ةرسجه ىب هللا كينغ 3050-

 قدا علا بانك 5 هد همسأو سلدنالا دعم اولخد نيذلا

 اتللع ”سوقهع نب رممند”رهصت نب: ىسوم نب ليزعلا دبع للا

45 

* 
 ىلإ
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 ىبا يضاقلا نع ىورد دج وبا جاجزلا نورم ىب هللا ديع -959-

 « ىفدصلا ىلع

 ةعايج نع'ىورد (ثدحم) ده وبإ ىحابرلا دوعسم نب هللا دبع -955-

 نب نسحلا وبا هنع ىورد عالطلا ىلوم جرف نب ده هللا دبع وبا مهئم

 ْ « ةريغو ةيعنلا

 لضفلاو ملعلا لها نس ةطسقرس ىيضاق نامعنلا ىدا نب هللا دبع -9ة4-

 يي مال5 ةنس تنام

 ىدارملا سنوي نب هللا دبع نع ىور دهازلا رصن نب هللا دبع -953ة-

 ديعس نب دمحم هنع ىور دلخ+» نب ىقب نمحرلا دبع ىبا بحاص

 #* تابن نبا

 دمحاو نونح#» نب ده عميس ىسلدتا دهلولا ىبا نب هللا دبع -936-

 ةنع ىور أل. ةخس نم ابيرق سلدنالاب تام يا نب هللا دبع نبا

 2077 ل دحاو ريغ انا امك هدج كل هيسنو عضوم ىف دعس نب دلخ
 ليلخ نب ديحا ان ىنانكلا انا لاق ديحا نب ىلع دج با نع ده نبا

 نسحلا ابا عيس هنا ديلولا ىببا نب هللا دبع نع دعس نب دلخ ان

 ةنيدملاب ناشلا ريبك ناك رصنلا وبا لوقي(*) ىفوكلا ملا نب دمحأ

 رطنلا ىبا كل لسراف رما.ىن ةنيدملا لماع لل ةفيلخلا باتك, ىتا

 نا لبق هللا بانك تككاتا دق رضنلا وبإ هل لاقف كلذ ىف ةرواشب

 هب ذخف ىلوا نيبانكلا ىا رظناف نينسوملا ريس باتك ككيتاي

 ىببا نب ده نب هللا دبع وهو ةهدج 2 ديعس وبا ةركذ اذك»

 نيبو هبسنب .ادهاش اثيدح هل انركذو هعضوم ىن ةانركذ دفو ديلولا

 + هنع هتاداور ضعب ىف دعس نب دلك كلذ

 مرح 7+ د ا
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 - -987نغ ىوري ثدحم ىنونلاب ىزخاو لاقيو رْزْخاَو نبا هللا دبغ

 منن ةنس سلدنالاب تام ىنشخلا مالسلا دبع نب دهتو اضو نب ده

 - -958دمحتم وبأ قراضنال ركب نب دعس نب ديلولا نب هللا دبع

 ةثايثلثو نينامثلا لبق سلدنالا 7 لحر دهاز ثدح“» هيقف ىسلدنا

 ةكم لل لحرو هتقبطو ديز ىبا نب دهن ابا 0 ناوريقلاب هقفتف

 سلقملا كتب لل للا مث رصمبو ةدم اهب ماقاو اريثك اهب عمسو

 تأس اهيو «*

 - -959نب ضياف  ليقو .صناق نب ةعاضفق نب ليذه نب .هللا دبع

 ديعس وبا ةركذ ىسلدنا ىنانكلا بيفش *

 - -960ةدرال لها نم ىدراللا ده وبإ ىكبصالا نوره نب هللا دبع

 وبا ةركذ ملعلا لها نم نواصتم :دهاز رعاشن بيدا هيقف روغثلا نم
 اهنمو اهايا ةدشنا اراعشا هل دشناو ىدباعلا دمحا نب ىلع سحلا

 هقالخا نم رملا تولب ىتح ةدهش بسحا ثنك دف خا نم مك

 ةقاذم دنع لوحيو هسجمو هنول ىف ناركس بسعب عاملا

 (2)دابر ني(1)داع نب هللا ديبع نب ده نب (سنوي ىب) هللا دبع -961-

 هنع نيرثكحلا نم ناكو دلخم نب قب نع ىوري ىبلدنا ىدارملا
 دعس نب دلخو رصن نب هللا دبع هنع ىور مس ةنس سلدنالاب تام

 دمدا انا ىنانكلا انا لاق دمحا نب ىلع دهتوبا ربخا 8 رجغو

 هباتك س ىدارملا سنوي نب هللا دبع ان دعس نب دلخ انا ليلخ نبا

 نبا نع نيكسم نب ثرحعلاو نونعس انا لاق دلخ» نب ىقب اف

 (2()1) يسمع
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 0 معو (761. 110. 110 7.) -

 نتن امو انظال نظن نا لوقي نا رثكي ناك هنا كلم نع مساقلا

 رثكمم رعاش بيدا دوبعب ىرعي ىمعالا بوقعب نب هللا دبع -909-
 مكحلا مايا ىف ناك هيلع ارقي بدالاب ملاع مهدنع ريثا كولملل عجعنم

 ةرعش نمو رصنتسملا

 هلاوز (1) ىرن ليلق نعف لاح لادتعاب ررتغت ال(»)

 : هلاح لوحتت نا نم دب ال ايتح ةارت دق الكو

 ارقي ناك ىروروملا ىصاعلا ابا نأ دمحا نب ىلع دهن وبا ربخاو

 نلاجتملا نم سلجم هتافف ةءامج عم بدالك نم ايش ةوبع - ىلع

 : هباجاف ةتاف ام هل ديعي نا ىو ابغار هيلا بنتكف

 اتاف ىتفلا قزر نم سيل اس لكف ةتيافل ئصاعلا ابا نفسات اك

 اتايغا لح ىتح نيإراد ضرا نم ادهتجم رافسالا لصو ىتف نم مك

 اناقيم قزرلا ةأنإ ماقا ولو هنايخب رادقالاب قزرلا فعسي مل

 ا ءايدإ سانلا ىفك دقف هنابغر باب مزلاف كيفك تل

 اناوخأ ءارحدصلا الفلاب ىغنبمباك ةمرحمب عجري ةريغ دمعي نس

 روكذس هيقف ىقشولا ىرفاعلا نوشيهع نب فسوب ند هللا دبع -9635-

 دبع ليقو ةايا :ركذ تفو ىن ايح ناكو سنوي نبا ةركذ ةقشوب

 ةيجحعملا نيشلاب نوشمعو ملعا هللاو نوشيع نب نورس نب فسوب ند هللا

 02 بكور الاص الجر نا ده وبدأ فسوب نب هللا دبع -964-

 (1) (ىرد هباوص) اذكحك



 ا 0761-10 111 .)

 ىنثاو هنع ىورو دمحا نس ىلع دهن وبا :ركذ رجاتلا رف نب دمحا

 »ب هيلع

 دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوب رمع ىبا نب هللا دبع -968-

 ملعلا ىف. مدقتلاو ةعياذلا ةغالبلاو عرابلا بدال لها نم دهن وبا ربلا

 نود دقو ةينادب ةيامعبراو نيسمخلا دعب هيبا لبق تام ءاكذلاو

 هل ثدشنا هلياسر سانلا

 كفرط .انانع كيلع سبحاو المات نرثكت ال

 كفتخ ناديد ىف ككاسرف هتلسرا اهرلف

 هللا ديبع همسا نم

 نب دمحس نب نسحعلا| نب كلملا دبع نب ده نب هللا ديبع -966-
0 

 ىلص هللا لوسر ىلوم عفار ىبا نب هللا دهبع نم قئرُر وا قير

 ةدججو خعفرد نب# حاضو نب ديع# نع ىورد ىسلدنا ملسو هيلع هللا

 « م90 ةنس سلدنالاب هللا دهبع تام نانوُزب فورعملا وه كللا دبع

 ده ىبا ىلع عمس هيقف ىطيعملا ىشرقلا دمحا نب هللا ديبع) -967-

 ء(عمب ةنس نا ماس باتك ىلاجعنشلا
 بدالاب روكذس ليعمسا نب ردب نب ليعيسا نب هللا ديبع -968-

 اهننو ةريثك اراعشا قيادحلا د جرف نب ديحا هل دروا دقو رعشلاو

 قرش اهيدح درو نم هنا ثعداف ادرو ثيدها دق تنك

 قبظلا ى ةروك درو اذان اهتارمال_ ىلجتف تييشو(#)

 هينا نع ىوري ىللسلا بيبح نب كلملا دبع نب هللا. ديبع -969-

 « نيتيامو نيعستو تفيقا ى سلدئالاب تام الضاف اجلاص الجر ناكر

 <« ل١ ةنس ةبطرقب ىفوت ىثادغبلا دمحا نب رمع نب هللا ديبع -970-

١ 
 يل

 راس
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 لن (861. 111 )

 نرور»+ وبا ىيلكلا نب ىسيع نب نيسح نسب هللا ديبع -871-

 ةنس رخالا عيبر رهش نم نولخ تالثل ىفوت ىراع هيقث ةقلام ىضاق

 + ةيكدح(41) سعحام ىف نفدو

 اهب تام ثدحتس ةقشو لها نم ىقشو بهو نب هللا ديبع -979-

 ع | قداس

 وبا مه الوم ىنيللا ريثك س ىبحي نب ىبحي نب هللا ديبع -975-

 قارعلا اهيف لخد ةلحر هلو سنا نب كلم نع هيبا نع ىوري نورس

 ىفدصلا مزح نم ديعس نب ديحأو ىرطم نب دمحا هنع ىور 3 مهو

 ىنهعرلا دهم نب دمحاو ىسيع ىبا ند هللا دبع نب ىبحي ىسيع وباو

 نب دمح» نب هللا دبعو ميهاربا نب ليلخو ىبلغتلا ثبان نب ديحاو

 نب هللا دبع نب ده هللا دبع وباو عهبر ىخا نباب ىورعملا نينح
 سلدنالاب هللا ديبع ثامو ةاضقلاو اهقفلا ن نيخراتلا بحاص ربلا دبع

 * ىبح# نبا ىبعل نع ثدح نم رخآ وهو زؤا/ ةنس

 رفاو ناك ىنمثع وبا ردزولا سيردا نب ىبحي نب هللا ديبع -974-

 دمحا ةركذ رصانلا نمحرلا دبع مايا ى اليلج رعشلا ريثك بدال

 هل دشنإو جرف نو

 هقيار دبعلاو سنالل ديمح ىنابو هقيادح قيهنالا درولا نم تلختن

 هقياش جناوجلا قاعشم وريد ملو ةلغ فشي مل ىرطلا عجرك ماقا

 ةقراقم 'يسو هيقالم رسف املسم راز فيطلا ال ناك امن

 هقيالع 00- فلا ثسدص ناو ةمحتت ىباصتلا ىلا نمدرولا ىلع

 0 ا

 (4) (سلجم هلعل) اذك

 ولام ٠ 000-ك ةقبن



 قا (161. 111 8. 111

 هقياقش دجتسيلا ايحلا دورب اهدارفنا تارضانلا دودحلا 1 ىنهي و

 نيحرلا دبع هيسأ نم ظ

 ىدعسلا نباب فرعي :ميرس# ىبا نب دهم نب نمحرلا دبع -975-

 « 09١ ةنس تاس ريثك نب ىبع#» نب ىع# نع ىورب ىسلدنإ ثدح#

 فراطملا وبا سيطف نب ىسيع نب دمحم نب نمدحرلا دبع -976-

 بيع ىبا نع اطوملا باتك ىوري ثدح» هيقف ىبطرق ىضاقلا

 باص ىسلب ارطلا دهم نب متاح هنع ىورد ىبحي نع هللا دبع نع
 ع« دنسلا اذبب اطوملا(*)

 دبع نب ناؤغص نب ده نب ديحأ نب ده نب نيحرلا ببع 877“
 ىبا نب مكعلا نب ىبحي نب فسوي نب بويا نب مك نب هللا

 « سلدفالاب ؛تام دلخم ني نقي. عيس :سلدنا بهمويا رداقلا

 ريمالا رصاتلاب بقللا رماع ىبا نب دمحم نب نمحرلا دبع -978-

 نب ديحم هليق موو ةنس بجر ى الوتقم ىقوت كلملا دبع هيخا دعب

 « ةركذ انمدق امك هبلصو رابجلا دبع نب ماشه

 رابصلا نب نشوح نب سابع نب .ديحس' نب نمحرلا دبع 007

 دنسم ةيوار ثدحم هيقف دهم ابا ينكي اهب بيطخغلا ىلطيلظلا

 < 8 ةّخس ىفوت

 قوت ىبطرق ىرطالا وبا دعاص نب دمع“ نب نمحرلا دبع -980-

 يف |. ةحس

 ىنكي ىلطيلط هلوروبلا ند ىسيع نب ده نب نمحرلا دبع -981-

 ركب نع ىنشخلا ليعيسا نب ميهاربا نب ده نع ىوري ىرلملا ابا



 7 0 عت (861. 111

 1 ا نب دمحأ نب ده رماع وبا هنع ىور 30 ةئس قفوت العلا ن

 ْ < ةيعخلا نبا عيش 8

 *« روكذس رعاش شورطالا دهت نب نمحرلا دبع -989-

 ةالصلا سحاص ديه وبا(1) سابع نب دمحم نب نيحرلا دبع -983-

 هللا دبع نب مامت بلاغ ىبا نع ىورد روهثس هيقف ةلطيلط عماجب

 ديحم نب هللا دبعو ورمع نب دمدح»و ىولبلا ةفيلخ نب ديحمو مامق نبا

 ديعس نب دمعحهمو ثراولا دبع نب هللا دبعوإ2)نوبلع نب ةيسا نبا

 ديحم نب نيسحو ىرتب نب ةلس نب باطخو جرعال نباب ا
 « دمح نب متاح هنع ىور لبان نبا

 0 ل لا -984-

 ىباو حالطلا نداو ىرذعلا سابعلا ىبا نعو هيدإ نع ىورد نسحلا

 ةيعئلا نب نسحلا وبا هنع يورد جارس نب هللا دبع نب 0 مساقلا

 « ةريغو

 رماع وبا ةركذ بيدا رعاش ماظنلا نب ديح# نب نمحرلا دبع -988-

 ع هلبق ىذلا هلعل ىردا الو ىديمحلا لاق ةلسم نبا

 فراع ةيقف ده وبا نسحم نب باتع نب ده نب نيحرلا ديع) -986-

 رهغص وهو ةوبا هل زاجتسا(ةزاددعم ةياورلا ى هللا همحر :رثكس# ثدحم

 ىباو ربلا دبع نب رمع ىبا نعو هيبا نع ىوري افرش كلذب هل دلخمف

 ىلوالا ىدايج لهتسم ىفوثو "م ماع ةدلوم ةعامجو ىلاجتنشلا دمحم

 00 ةرصبتلا باتكب ىبا مع نبأ هنأع ىنتدح هزه ةنس

 تس سس ل سم سس مس مج سل سل سس ل

 (2()1) ص (ةر اذك
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 ثدحدم هيقف دمحم وبا شابع نب دمحدم نب نمحرلا دبع) -987-

 نب ده ىبضاقلا نع وه ىوريو ةهريغو ىشقولا ديلولا وبا هنع ىور»د

 ةيما نب هللا ديعو هللا نوع نب دمحا رفعج ىباو جرفم نب دمحا

 *« (رصن نب هللا دبعو

 شيبح نم ا وسوي نب هألا دبع يري دييحتم ني ندحرلا دبع -988-

 ةداسن :لييذا :ىوغل .ليلج ماسا ةمالع ثدحم هيقف ىضاقلا مساقلا وبا

 تاس نا كل ةتيحتص لضاف عنصم بهطخ لاجرلا امسال ظفاح

 ظفاحلاو ثبييغم نب دمحم نب سنوي نسحلا وبا مهنم ةعامج نع ىور

 دبع وباو درو نب دمحم نب دمحأ مساقلا وباو ىبرعلا نب ركب وبا

 ىلعو رشع دخا ىبا نباب فرعي دمحا نب نيسح نب دمحم هللا
 نب عبصأ نب ديمو ىطاشرلا ىلع ند هللا دبعو عفان نب دمحا نبا

 دمحا نب ديحتمو فصانملا ساب فرع عبصا نب دمحم نب دمحم

 ىبا نب هللا دبع ىباو(*) وكم ديفح بلاط ىبا نب رفعجو حاضو نبا

 ىضصاعلا نب دمحا نب. نمدرلا دبع نب دمحسسو بتاكلا لاصغلا

 ىلع ند _فسوبو عمسيل ١ نب هللا دبع نب ماع ا ىمهفلا

 ىباو بهوم نب دمعتم نب هللا دبع نب ىلع نسعلا ىباو ىاضقلا

 نباب فرع هللا دبع نب فلخ نب زيزعلا دبعو هقثي نب فلخ مساقلا

 نب ماشهو ىجورطبلا ىرابلا دبع نب نيحرلا دبع نب دمحاو ريدم

 ىسوم نب ضايعو دمححم نب حيرشو ىلالبلا ةوُقُ ند ماشه نب .ديحا

 هلل ا يودع لاجرل طفح ءاناقتإ ربقر ملع ناكو مهريغو ضايع نبا

 اهبرو ىردا ال هنع لسي ام ى هسالك رثكا ناك افصنم بيرغلاو

 هنع هللا افع ىقوت روفلا ىلع ىردا اك هلوق دعب اهيف بيج# <
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 و ضعب ىندشنا ةدوهشس ع كو 0 0 3

 اهنم اتاهبإ ىدي الل هقحتات داكي ال اوهلا ى ةشعن نياع دقو

 نيفس هيف وهو رحب رجلاو هقوف علق نافكالا ايناكو

 نيربج هب رمسي ايناكف ىرولا كاردا قوفو ايسلا نود

 2 هكا ريسيد هتافو لبق ال هد انربخب ملو وزع ما ذأ ةدلوم ناكو

 « ةدلومب ربخ» أ لجرلا بدا نت سيل لوقيف

 تده# هيقف ناو نب ىكلما دبع ند دمح“ ند نيحرلا دبع -089-

 ةنس ىفوت امهريغو ىسبعلا نعو عالطلا ى وم 00 ل م ردا فور

 ةبلط نم هنافو لبق ادوجوس ناك نم زاجا هنا هقوأ نم نربخأو اع

 دن 9 كتناكو اي هنع ثدحا اناف ةماع 0 ادنالا لها ملعلا

 ان ةيلا ع

 هيقف ذانيسالا باقلا ودا ككاسرلا نب دمحتس نب نمحرلا دبع -990-

 ايبيف امدقم ناك ةيليبشاب بدالاو وحلا ارذا روهشس ىوغل ىوحدن

 « ةبجن نسحلا وبا هنع ىنثدح هنعإ ةنس هللا هيحر ئفوت ناكل

 ىلقصلا مث ىشرفلا هللا ديع ىبأ نب دمحم نب ىنمدرلا ديَغ .. -99142

 ىاضقلا جاجمحلا ىببا نع ىوري مساقلا ابا ىنكي لضاف ثدح“ هيقف

 * ةريغو

 نع ىورب هيقف ركب وبا 1)ليئوُح نب دمحا نب نمحرلا دبع -989-

 ل

 (4) ةدحوملا ءابلا تفي فلولا هطبض اذك
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 معا (861. 118 . 1127

 ىضاقلا برز نبا ىقبي نبا ديحدمو ىبشخلا ثراح نب دمحم

 « ىردنلا ربلا دبع نب رمع وبا هنلع ىور

 ةعانيجلا ىضإفق نرطملا نب رب ند دمحأ نب نمحرلا ديغ(2095١-

 وهو هيلع ىفثاو دمحا («) نب ىلع ده وبا ةركذ بيدا ملاع ههقف ةبطرقب
 ةمولعو هسا اهيف ردعدفب ىثلا ةيدابلا ةديصقلاب دمدحتس ىودأ هيبطاخ ىذلا

 أهيفو

 بلض اهل .موقي الو اعد ليقل الهاج سانلا ىف ثبطاخ ىفا ولو
 بسح انل هيف وهف ملع لك نمو ىشس نم ملعا تبطاخ ىننكالو

 2# دمحم 6-1 ل نم هيف فصولا اذه لثمب كيهانو

 ع7 طحت ىقفوت دام نب ىقب نب دمحا نب نمحرلا دبع ؛ -994-

 نس ىلع ليهم ودا ةركذ ىختم نب دمحأ نب ىنمحدرلا ددع -993-

 ىخئم نبا اندشنأ لاق هل دشناو دمحتا

 ىلع ى ضفاورلا طارفاك ىينجتلا ىفو دودصلا و. طرفيو

 ىرماسلا لاعف 0 لعفبو يبا ظحملب ىنظحالب

 ن: دعها ىبطرف هيقف ركب وبا ىبيعتلا دمحا نب نمحرلا دبع) -996-

 ىبحي نب هللا دبع نع فرطم نب دمحا نع اطوملا باتك ىوري روهشس

 هنع ىور هيقفلا ىبيجتلا ميهاربا نب قدعسأ نع ىوريو ىبحي نع
 © (ةرهغو دمحم نب متاح

 لها نم هيقفلا دمحا وبا قلخ نب ديحا نب نيحرلا دبع .-997-

 كثيدملا 7 ملكني ارانخم اماما ناك تاّرجلا ىنياب فرعي ةاطيلط

 عيرس نهذلا ىكذ رظنلا ىوق ةيوفلا ةجسمجلاب تاداقتعالو ا هقفلاو

 ىف ككلذ عم هلو هب ققحي ام ىف نويلاوت .هلو ناسللا عيلب م



(761.1127) 100007 

 , ةرعش نمو ةيرماب نوكي ناك ةيوق ةعاضب رعشلاو بادال

 : اننيه مهب قيطا ا”ل ىدانا تقفط هلامج قوف ديغلاب اودغ املو

 اسمشلا تظخال نيعلا ىوقوك ولو ةفقوب دوجم3 ىوها نم سيع ىسع

 اساي ىوهلا ىف ةتيم بيرغ ريغب مهعادو ديعي ىسفن تفلت ناف

 « عم. ةّنس نم ابيرق تاوحلا نبا دمحا وبا 711

 . نسحلا وبا رداط نب نمحرلا دبع نب دمحا نب نمحرلا دبع -998-

 ١ روما ءادسفلا قلقا جزا ضادلا نع أ ىدرنا هيف
 ىفوت :بيطخلا ,ساقلا وبا اضر نب ديحا نب نمحرلا دبع -009- '

 ب 090 ةنس

 نب ىلخ نب دمحم نب ميهاربا نب دمحا نب نمحرلا دبع -1000-

 رابك نم وه لضاف ثدح» هيقف ركب وبا جاما 3 ىبا نب(. . .]ميهاربا

 5 ةنس لاوش ىف ىفوت رثكاف هنع ىور ىفدصلا ىلع ىبا باحدصا

 <« (ةريغو نةليل# ظفاحلا ن 2 فو تلد يا (

 # (4) ميهاربا نب نمحرلا دبع -1001-

 وبا الزول طابسا نب ستحع نب ميهاربا نب نمحرلا دبع .-1002-

 « م|ع ةنس تام ةقشو لها نم فردا
 رومشم هيقف ةبطرقد ىضاقلا ركب وبا مهدا نب نيحرلا دبع -1005 ٠

 *ي تزعإ ةناس فوت

 ىلع دفو 1نيفس7# وبا ىقفاغلا مراصلا نب رشد نب نمحرلا دبع -1004-

 مورلا لاتف ى انبب ديشبساف سلدنال لل عجرو كلملا دبع نى نميلس

 (1) 11تزانع طلمع“ةماطتمم ند صدمت عاسم ه6 80 قلعقمت ممعتسمع تمسقهعرلمامم لع هنأ 26 الاع 0111

 ةعدس ةلتواتم0 ؟ةناطحصت 1ععأ مماعقأ , ةغةمسعسام طسصنت01 65646 0



 الد 0761.112. 118 ل

 0 نمحرلا دبعو (*) 9 نب رهكب هنع ىور

 نب نسح نب دمحا نب ميهاربا ند رفعج نب نمحرلا دبع -1008-

 فراع دهاز بيدا ةقرول لها نم احلا نداب قرع دم»# وبا ديعس

 ىلع اهلها مايف رثا ىف ةيسرم ىلو مدقتو ةسايرو ةلالج ثيبب لها نم

 ثيار ايندلا ى دهزو كلذ دعب كسن مث هركذ انمدق امك نيمنللا

 دهزلا ةقيرط ىن: هماقمب هل دهشت ىبا همع نبا لا اببنتك ةلاسر. هل

 نيستا ةليرط هر لاح نا ا ندصب اايلعما ناراحل ش١
 ىببا ىضاقلا لصا ىف هعامس ثيار دقو زومرو تاراشاو مكح ابهيف

 ىلع يا لصا ىف ه.م ةنس و: ليامشلا باتك و ةركس ى 0

 دجت ونا هيقفلاو عابدلا د ديلولاب وأ ظفاحلا هنارقب بانبحلا عمسو
 هي

 ةعامجو حاضو نب ةلس نب دمحا رفعج وباو (رشاع نب ده نب) رشاع

 2 ةئامسمخو نيعبرالا كعب ىثون مهربغ

 عفاف ن د ةبقع نب ةديرع ىزا نب بيبح نب نمحرلا دبع --1006-

 جراوخ + لاتقل ةدصاقلا ركحاسعلا نإ بيبح هيبا عم ناك ىرهفلا

 نس سلدنالا لخدو نيمزهنملا امج 1 برهو ةيخط ىمداوخب ردربلا

 نفلا راثاف 007 ند ةبلعلو رشد نب 0 لوخد ليبق ارضخغلا رزاجم

 اهي بورحلا ف دل كترناكو رد مطق ند ةلليلا دبع 0 لبق

 نب ندحرلا ددع 50 000 كل 0 درو 1 عمومج قرفف

 ف ([ه ةدس دعب 6 ع سلدنالا نم بيبح

 دوج فراغ ىرقم داثا ىجررخلا | لبا ند نمحرلا ديع -41007-

 0 (:مساقلا# ادا َّى دكي ) اك ةدكس ىنوذ



 م ما. 118, 118«

 سفنلا ليوط عيجتنم رءاش ىباطخلا مكح نب نمحرلا دبع -1008-

 نم فاورألا نيهلس نب دمحا ركب وبا فيرشلا هل دشنا ةداملا ريزغ

 ةليوط ةديصق

 هتاضرع يف ثاعلاو هب ىربص ىوتلا ناو ىوللا جرعتمب الها

 هتارفز ىلع ايرطم بلقلاك ىلا ىلع نيوط دقو بابقلا ثيح
 ةتابوبحم عوط بفنجي بصلاك ىفولا ل1 نبغج دقو تابرقلاو

 اال انو :استاو# ,انيغ لولمُم "ىزملا' نبا راصا. دقو راوصلا هيف

 هتابن ناكم هب بولقلا ردث ىعنرت عير لكف ةامكلا ن

 11 نم تاكرجلا ةقتشم ايناكف ادقلا لظ ىف رك

 (*)١تارهز ىف ةارملا ةرسف ابلامج ضور ةارملا ىف نر ظنو

 < ع[ ةنس ىفوت ىنارهولا نىناجبلا دلخ ند نمحرلا دبع -4009-

 ةركذ رغاش بندا دعس نب ديعس نب  ىولخ نب نمحرلا دبع -1010-

 *« مزح نب ده وبا

 ابا ينكي ىشفيلقا :نوما# ديس نب فلخ نب نمحرلا دبع -1011-

 ركب ىبا نم ةكمب عمسف معو ةنس لحر مؤإ ةئس ىفوت ىرطملا

 سلدن الاب عمو ةعامجو ىبحتيجلا صفح ىباو ىرجالا نيسبلل ىنب دهن

 + ىضرفلا ,نبا هلاق ةريغو ىطيرجمملا ملاس. نب ديعس نمثع ىبا نم
 نب ىسيع وخا وهو ىقفاغلا دقاو نب راغيد نب نمحرلا دبع -1612-

 « ةريغو ىنيدملا رانيد نب ميهاربا نب ده نع ىوري هيقفلا رابيد
 مساققلا وبا ى ٍشَبَللاب فرعيو يولبلا اجر ىبا نب نمدرلا دبع -1013-

 دمحم نب مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىوري ثدح“ بيطخغلا ىرقملا

 « ابيب ماقملا ماما اجرعلا نبا ىلع ةكمب ارق اهريغو عبسلا تاارقلا



 أ صفا. 118. 114

 بيدا ملعلا لها نم ركب وبا ىولبلا نميلس نب نمحرلا دبع -1014-
 هل قيدص لل اهب سك انايبا هل تيار ةثايعبرالل دودح قر رعاش

 اهنمو ةوسك هيدبهتسيو هحزأيي مالكلا لها نم

 برثيو ىوقلا ... . . ككيداني هلاو (ةوعد) بادال ةبض» ابا

 بعليو وهل قاطلا لها ناطيشب ىتع ول طرف نع لوغشملا اهيابو

 برخ ل لالضلل باب تكلذو ةس 00 ىنود ارتبتسمو

 :ئ اهيفو

 تمهلتت ةردص ى. ةرمج ىلع ىوطناو .كدبع باوثا ثقلخا دقو
 بلبملا بايثلا ىب ىصوا ناك ان ةيصو ىا بطلا ميلعلا كثنأو

 ىرعي ديز ابا ينك ىيسلدنا ىميمتلا ديعس نب نيحرلا دبع -1018-

 نبا باتك نس جالفلا دهت نب هللا دبع ةخسن د اذكه ىريرجلاب

 ىردرجلاب فرعي هط+# ىروصلا ةخسن ىفو ءارلاو ىازلاب سنوي

 تنام رمغلا ىبا نب ديز ىبباو جرغلا نب عبيصا نع ىور نيءارلاب

 #* [150 ةئس ىف

 دبع نب دايز نع ىورب : ىمسلوب ارط نيفس# نب نيحرلا دبع) . -1016-

 نب دمح# نب ىلع نب ىبحي مساقلا وبا هنع ىوري ىقيرفالل نيحرلا

 + (ىرصلا ىجرصضحلا نوره نب هللا دبع نب ميهاربا
 نرطملا وبا وميفلا نمحرلا دبع نب ديعسا نب نمحرلا ادبق -1017- 

 ىف ىقوتو (ءاعإ ةنس هدلوم ثدححسم ىرقم هيقف قارولا نباب فرعي

 ند نسحعلا وباو مهحرلا دبع نب دمحتم هنع ىوري هز[ ماع ىف رفص

 غيصالا ىباو دواد ىباو ىاغلا ىسيع نب دمحتس نع ىوري ةدعنلا

 عيبرلا ىباو(*) ىجابلا دهلولا ىباو درب ىنب ىلوس :ةريخ# نب ىسبع
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 دهن نب هللا دبع نب دهتو ىرقملا ىههفلا نوره نب ثرح نب نميلس

 « مامالل نب رشبس نب دج نب نيسحلا ىلع ىباو فارصلا نبا
 نم ىبطرق فرطملا وبا جرُج نب ديعس نب نمحرلا دبع -1018-

 * ع8 ةنس ىفوت ةرببلا
 1 ليلخ نب دمحا نع ىورد ىنانكلا ةملس نب نمحرلا دبع -1019-

 ١ * دمحا نب ىلع ده وبا هنع ىور
 ١١ اقرطظلا وبأ ليبخال ىمرضحلا 'قالبش :نب نمحرلا دبع -1090-

 قاربش نبا لوقي نم مهنمو ماللاب ديحا نب ىلع دهم وبا لوقي ناك
 ىبا ىبا مايا قع ناك ميدق رعشلا ريح روهشصم رعاش بيدا ءارلاب

 رعشلاب تابيطاخم ىردامرلا نور» نب فسود رمع ىبا عنم هلو رماع

 لاق مزح نب دمحم وبا ثدح دومح ىننب ةلود كل شاعو اليوط ريع

 ىناك مونلا ف تيار لاق ىالبش نبا ىتثدح لاق ده نب مساق ان

 موقو ريثكلا ناحرلا نويلاوح# ربق اهيفو ردواونو رههازا تاق ةربقم د

 ةربقملا مترقو الو ةظعوملا مكترجز ام هللا مهل لوقا تنكف نوبرشي

 مهل لوذا تنكف وه س ربق تفرع ام وا ىل ىنولوقي ارناكف لاق

 لاق ىناه نب نسحلا ىمكحلا ىلع ىبا ربق اذه ىل اولاقف لاق ال

 لوقا ثتنكف لاق هيثرت وا جربت ال هللاو نولوقيف ىلوا تدكف

 مالسلا تكيلع وفعلاب داعو مايغلا صاشن ربق اي كداج

 مالكلا نوع انع ترتتساو أحاوتسم نرظلا ىكضا كيفف

 سلدنالا ريما ىكفلا وهو ىقفاغلا هللا دبع نب نيحرلا دبع -1091-

 ىسيقلا نمحدرلا 5 ةديبع لبق نم ةئاسو رشعلا دودح 2 اهملو

 نع ىوربد نيعباتلا نم اذه ىمقفاغلا ىنمحرلا دبعو ةيقيرفا بحاص

 د



 مو (61. 114. 1147.)

 هللا دبعو زيزعلا دبع نب (رمع نب زيزعلا دبع هنع ىور) ريع نب هللا دبع
 ريغ كلذ ركذ [[5 ةذس سلدنالاب مورلا لاتق ىف دنبشتسا ضايع نبا

 لدع مورلل وزغلا ريثك هتيالو ىف ةريسلا ليمج املا الجبري اكو نه
 ليعمسا رهاطلا وبا ىنرجخا روهشس ربخ كلذ ى_ هلو ميانغلا ىف ةمسقلا

 وبا انا لاق انذا هيلع تارقو رصم طاطسفب هتيقل ل 0 اق ىبا

 رينم نب ىلع اذ" ةيلع اعايس ىنيدملا مس أقلا نب ىبحي نب دش رم قداص

 ىلع مساقلا و با ان (. .) جرفلا نب ا دإ اذ 7 لالخلا

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انا لاق دددع نب فلخ نب نسعلا نبا

 مهو ةجمنرفا ىكعلا هللا دبع نبا ىبنعي نمحرلا دبع ازغ لاق مكحلا دبع
 ام نإ ناكو مهب رفطو ةربثك ميانن(*)مفف سلدنال ودع ىصاقا

 اهب رماف دجريزلاو توقايلاو ردلاب ةصصفم بهذ نس لجر باصا

 نيذلا نيملسملا ىف كلذ رياس مسّقو سمغلا| جرخا م ترسكف

 ىذلا ىسيقلا نمحرلا دبع نبا ىنعي ةديبع تكلذ علبف هعم ارناك

 بتكف هيف ةدعاوتي اياتك هيلا بقكو اديدش ابضغ بضغف هلبق نم وه

 نمحرلا لعجت اقنر اتناك ول ضرالو تاومسلا نا نيحرلا دبع ههلا
 +« اجرخم اهنم نيقئملل

 ىرغي(1)ىنارهولا ىنادمبلا دلخ نب هللا دبع نب نمحرلا ديع -1099-

 دمحا ركب ابا عمسو اهريغو قارعلا ل لحر ىناججبلا وهو زارتكا نباب

 بحاص ىبخابلا عسا اباو ىعيطقلا نادمح نب كلم نب رفعج نبا
 ده نب مهين سابعلا اباو ىرهبالا ييلاص نب دج ركي اياوإ كسلا

 (4) برغملاب دلب
45 
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 دبع نب فسوب رمع وبا ناظفاحلا نامامالا (هنع ىور مهريغو ىرورلا

 « مزح نب دهن وباو ربلا دبع نب هللا

 ذكا دقو ءاس هيفو نسحلا ةداغ 53 شوقنم ح وتفغس رولب س اك ةدب فل

 جومتي املا ناكف ءاملا كلذ يف اهامرف ا امز ءادتبا ىف ةدرو

 رظنا تفثوف اقينا ارظنم تيارف رولبلا ضايب عم درولا ةريح حولتف

 ىف ةدرولا هذه نسح تلقف (ىدرغس اي) رظنت اذام ىل لاقف (....)

 بجعإ نكالو كلذ (نسح) نم بجحعت ال ىل لاقف لاق ءانال اذه

 لوقا ثيح اهيف 0 0 وجا

 لجالا ريمالك وهو دنج ريواونلا لك ليي ال هنال لحم ىدنع درولل
 ناحبجلا ش نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع -4024-

 ةلالجو ملع ثيب لها نم نرطملاو هدأ هنينك ةيسنلبب ىضاقلا ىرفاعملا

 نب فلخ س عما” ةخس ثيدحلا عيس كانه ءاضقلا ن ,ولوادتب ةسادرو

 مساقلا ىبأ نب نسحلا نب رصن نقلا وبا دادغبب هنع ىور ىناه

 # ىرقلا دواد وبا هنع ىورد ىش ةءاكلا

 ىكيهسلا مث ىعتخلا نسعلا ىبا نب هللا دبع نب نمدرلا دبع -4095-

 ترشتناو ةقلامب ثدح ةمالع ىوغل ىوحتن بيدا ثدحتم ديز وبا

 ىورد رصبلا نوفكم ن اكو ةياكذو هيلع كس ةلاد 1 اهب ةفيلاوت

 قوت هنع ةياورلا ف ىل نذا ةريغو ىبرعلا نب ركب ىبا ظفاحا نع



 ان (161. 114 7. 115 )

 (*)ةرعش نم ثتدشنا ه8 ةنس (تسرح# شكارم ةرضعب

 قطن لاجلاو ةاركن نع ضرعءاو هتيقل نم هناريج نع لانا

 ققري حوبص نع ىببلق نكالو ةبابص نس هناريج كل (ناَسو

 نسحلا وبا ىلطيلطلا نسوي نب هللا دبع نب نيحرلا دبع -1026-

 نب هللا دبع وباو ةمعنلا نبا هنع ىوري لضاف هيقف فيفع نباب ىرعي
 نصرلا دبع نب رهامج نع ىورد هاء ةنس هيلا بتك ةزاجالاب ةداعس

 « رهامج نبا

 سلدنالا ىرق نم ةنوبشالا لها نم هللا ديبع نب نيحرلا دبع -4027-

 *« سنا نب كلم نع ىوري

 نب نابا وخا وهو ىقفاغلا رانيد نب ىسيع نب نمحرلا(1)دبع -1028-

 5 مكحلا دبع ىنب هللا دبع نب دجن عييمس ىسيع

 ةيرملا ىضاق ىاتدمشلا اجر نب ىسيع نب نمحرلا (9) دبع -1099-

 ي« 249 ةنس قوت

 ةبظاشي . بيطخلا .تناد نب رزيزعلا دبع نب نمدرلا(ةردبع .-4050-

 هأ١ ةكس ىنوذ

 مكحلا وبا ى نايلشغ نب كللا دبع نب نمحرلا(4)دبع) -1054-

 « (هرعإ ةنس ةبطرقب ىفوت

 ىف ةبما ىني ارعش نم نعاش مصالك نمثع نبا نيح .نلا ديغ -1059-

 ةرعش نمو رصانلا نمدرلا دبع مايا

 اربعتساو نزملا ىكب ةادغ ارشبتسا دق ناجرمملا ىرا

 (4) رخوم (2) هعم رخوم 5( مدا (4) دعم مد



 210 للا ل
 ف 2 نرسل 000 1

 خلل (ة61. 115 . 115 ”)

 ارضخال "سدنسلا تللجو اهفاوفا ضرالا تلب وسو

 اربنعلاو قكسملا تعوضف اهريبانص حادرلا تزهو

 ارثكلا هب لقما ىساسو مهفاطلا ساغلا هب ىداهت

 ارثلا قوف بد ام لياقع ىلدوم ىدها تنك ولو

 ارثكالا هل ترقتحال اهب هيالل رسيا ثنراقو

 اربسكلا رظنلا قلاخ ناو اركي كح نكشب .تثعب

 ارك ءارو ىاكك فاكو ةمجحع الب نيسك نيشب

 نع ىوري ىرهشقلا دهازلا نافع نب نمثع نب نمحرلا دبع -1055-
 # ىرقملا نمثع نب ديعس نب نمثع ورمع وبأ هثع ئور عبصا نب مساق

 ىقتعلا ىنانكلا دشار نب ةريمع نب لضفلا نب نمحرلا دبع -1034-

 دبع نع ىور سلدنال قرش دالب نم ريمدقب اضقلا ىلو ىرطلا وبا

 (*) مثا/ ةنس تامو امهريغو مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو نب هللا

 ىقنعلا دشار نب ةريمع نب لصفلا نب لضفلا نب نمحرلا دبع -1055-

 ىخخا نبا وهو 96 ةنس سلدنالاب تام(*)ذيدا نع ىوري فرطملا وبا

 <« هلبق ىذلا

 بسلا ىعجتسا ىرطملا وبا ديفلا يا نب نمحرلا دبع -1056-

 ةالزل] ىف فرص هل ةبطرق نكس ةريبلا لها نم رصم سيق نم

 وهلا نب رماع وبا ةركذ ةيرئاعلا ةلودلا ءارعش نس ناكطو رعشلاو

 دهفلا ىبا نب ىرطلا وباو لاق هيف رماع ىب ١ مالك صن اذهو ةرهغو

 ةربخ انيلع ىفخ مث نبرشعلاو اقل راس او انع قارغلا كل لحر

 ىشحمملا ىبا دعب اهبارت ىطوو سلدنالا هتتبنا نم رعشا نم ناكو

 اكو ارخا جارد نب دمحاو الوا رعشلا نساحتمل سانلا رصبا نم ن



 موال (61"1. 115 .)

 كو ايلهاج ارعش ىقبد نكب مل دنأ ىدتح ردصلا عسأو ةداملا ردزغ

 ىلوتسا اذإ داوجلا لدم ةارت 0 للك ىثو ةض ءةانو ةضراع اييالثللا

 0 مايا ف ارعشلا ل هئبتر ه نرفاكو رصقب 2و ىنيال 20 ىلع

 نب لكم دج وبا ربخأ بجمءاف يع امزلا ف ةدابع ؛ ةبتره نود رداع ىبا

 هترضعب لمع هنا ىديبشلا كليا دبع نب دمحا رساع وبإ انا لاق دمحا

 اهلوا عيب نرد أهيف سيل ةدابع 0 ةيدبلا ىلع انيد نيعبرأ

 ديحا.» هدح دج انه لبا

 اهنم انايدا ةراعشا نم ركذو

 ليوعو ةرفز ىرسب حابف ليلغو ةعول ىداوف حابا

 لوفا ىنهل م مزع تنكلو ىتثيه هيف ثعلطا ىموهه ليلو ١1

 ليلك وهو رهدلا اهيلا وذردو ةريسح ىهو مايالا اهظحالت

 اهوا ةديصق نم هلو
 ك1 وسلا عومدلا بارساب تداعف ىبياوذ نيب بيشلل اعلاط تار

 بياونلا ليل باقعا عر انإ براجتت يمجص 0 بيشأ ف مخ

 ىبا نبا أرد ,ىوك تمس 0 د ساحو 00 نربخاو ليوم وبا لاق

 ناكو لاق ةدرضملا رخافم كك نامي هلاق رعش لك صضقن اذه ديفلا

 ثاثو نيعبسلا دعب رماع ىبا نبا رفطملا مايا ىف ئرشلاولل

 .ه * دنأم

 لضاف ثدح# ملاع هيقف ديز وبا ىيخللا جاف نب نمحرلا دبع -4037-



 00 (1761. 115 ؟. 116 )

 هنع ىورو ةركس نب ىلع ىبا ظفاحلا بحمض هإعا ةغس ىف ديهش ىفوت

 <« اريثك

 (*) ملاع هيقف ىقلاملا ىقشلا ىرطلا وبا مساق نب نيحرلا دبع -1058-

 ةنس نيتس نم اوحتت ىنفلا هسايرب ادرفتم# ةدلب ىف ىتفا رواشس

 ةنس درفلا بجر رهشن نم رشع ىداحلا ى ىفوتو) ع.ه ةنس قر ةدلوم

 ةسمعخلا ةدعب عالطلا نبا ىفوتو حالظلا نبل نارقا نم- ناكو:(عوا

 ع مايا

 اهيف عمس ةلحر هل ىسوم ابا ينكي ىبسوم نب نيحرلا دبع -1059-

 هنا لاقو ىغفجلا ثراح نب دهن ةركذ هريغو ةنييع نب نيفس نم

 * ثدملا ميدق

 روغث نس رغث ةشوطرط لها نس ةدوعسم نب نيحرلا دبع -1040-

 * ديعس ودا ةركذ [88 ةنس مورلا لاتق ى دهفسسا سلدنالا

 هلع ,ىور ثدحم ركب وبا بثكيلا لخاُم نب نمحرلا دبع -4044-

 * ؛شارخ) ثيداحا ده نب متاح

 هيقن ىبطرق فرلطملا وبا ىيعزانقلا ناورم نب نيحرلا دبع -1049-

 باححبصا ضعب نم اهيف عمس قرشلا كل ةلحر هلو ىطورش ثدح»
 ف باتك هلو ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور ةعايج سو ىوغبلا

 نب دْمُح ركاش وبا هنع هب ثدح سنا :نب كلم بهذم ىلع طورشلا

 ل ىسيللا ريع نب" نونماع
 ةلودلا ىف ناك حوبطم رعاش نارهم نب نمحرلا دبع -4045-

 «ب ةيرماعلا

 رغاش بيدا ديز وبا ىيسويلطبلا ةاداعم نب نمحرلا دبع -4044-



 ان (61"1. 6. 116.

 ةرعش نو هللاب دتعملا مايا نر اهح ناك روهشم

 دضعم ىشو ةءاله ناك ءان نزدلا ضاير نم ضورو

 ددزم شيج هنارس ناك قرخ ءاشحا هنود انقرخ

 دضنملا دهزلا نس ررد ىلع روق ءادر حابصلا رمش اقف

 دربت وجلا ىر ةضف ةداؤب هيلع ارشتنم لطلا ناك

 دريم حرص وأ لقصلا اهالح نيق ةارم ةارن ناك
 دبعمو بايرزو قال ثنغ ربطلا اهبلع تلزن اذا

 ناك هدلب ىلا بوسنم ىقيلجلا نورم نب نمحرلا دبع -41045-

 بنتك ةرابخا ىف تعيج سلدنالاب ةيما ىنب مايا قف جراوملا نس

 دمحا نب ىلع دج وبا ةركذ كلايه

 دنه ابا ينكي ةلطيلط لها نم_يعبصالا دنه نب نيحرلا دبع -1046-

 نام ةياكح سنا نب كلم هنع ىور دقو سنا نب كلم نع ىور

 « (8) نيتياملا دعب ةدلبب

 ةناشرم نم ىاشرملا روهج نب ماشه نب ندحرلا دبع -4045-

 ا قرشملا ىلا لحر ىبسوم 5 ىنكي ةيليبشا ةروكب ةنيدم

 ىرجال نيسحلا نب دمح» نس ديلولا ىبا هيخأ عم ةكمب عمسو

 ابيدا ارداط اهددش ناكو ةزايما ةدععسا كاقل ىضرفلا نبا ةركذ

 2 مدرع ةنس ىقتوت

 ةفرعملا- لها نم ىليبشا هيقف ىش رقلا ىبحمي نب نمحرلا دبع -4018-

 لاق ةياجبب قحلا دبع دمحم وبإ ظفاما هنع ىنثدح ةلادعلاو ءاكذلاو

 هلسغ ىبا تام امل لاق ىبحي نب نمحرلا دبع ساقلا وبا ىنثدح

 بوثلا تفشك امل سحلا وبا لاق ةميظع نب ىنسحعلا وبا ىرقملا
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 باترا الو كلذ ى ثككشا ال ىبهجو ىف كحدض (هلسغ ال) ههجو نع
 « هل ةبقاعلا باتك ىو دهن وبا اذه ركذ

 سلدنالاب عمس راطعلا ديز وبا دهم نب ىبحي نب نمحرلا دبع -4049-
 ديحا ريع وباو نمحرلا دبع نب ىرطم نب دمحا رمع وبا مهنم ةعامج

 اباو ىنانكلا ده نب ةزمح عمسف لحرو ىفدصلا مزح نب ديعس نبا
 رمصخلا نب نسحلا ىلع اباو غابدلا روردم نب دهم نب ىلع نسحلا

 0 اباو ىزارلا سابعلا اباو نابعس نب قعساإ اباو ىطويشالا

 ريكبو ىلا ده نب رمع صفح اباو عفار ىبا نباو ىروباسينلا

 ا 1 | يوك نب يسوم ىسافلا :نازمع وبا: .ةنعب ثدح دادحلا :نبا
 سلدنالا دالد نس ةبطرقب هيقل هنقو ىف مدقملا ناوريقلا هيقف جاح

 ىبا ىلع تارق رمع ودأ للغد دل ديع نب ريع ودأ طفاحلا ةنع ىورو

 ىلع, نع, هب هب ىنثدح بهو نبا عماج ىبح» نسب ىنهحرلا دبع ديز

 0١ 09 ديقسا نب نونحس نع دواد نب ديحا نع عابدلا رورسم نبا

 نباب فرعي مسافلا وبا مير بيرحم ىوب ا دبع -1050-

 نارهعى با نع ىورب روهشم ثدمحح» ىرقس هيقف هللا دبع ىبا دلاو سرفلا

 نبا نع شاهع نب ىلع نع عبرلا ىبا نبا: نع نمهلس نب ىسيع

 ىباز ز رك نباو ىسبعلا ىنلخ نب دا نعو دهاجم

 ىف ىفوتو ا[ ماع دلوف ةريغو هنبا هنع ىورب حاجمن حن نب نميلس دواد

 ةيراطلا ةنتفلا ببس ةطانرذ نس هجورخ دنع بكمدملاب هع[ ماع

 3 ابيف
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 تأ (161. 116 7. 1151)

 ةيسرمب ارقا : ىيقومشلاب : فرع (4)مهحرلا دبع -1081- 

 بطخو :!ريشا اهب هيلع تازق افراع ناكو باسحملاو .ةيبرعلاو نارقلا
 هيلا نقيس مل :لوذم» تاارقلا ىف 5 فيلات هلو هذه ةيسرس عماجمب 1

 ناكو ديس ىب# ةزوجرا اهب ضراع ةزوجرا هلو ناسحلا ةعئص( ..) قرص

 الآ اريبك الو اريغص ىقلي ال هلزنم نم جرخ اذا ناك ًالضاف هللا همحر(*)

 ةعامج هغمو موج تاذ هيلع رطخ هنا انياحدصا ضغب ىربخا هيلع ماس

 دشناو فقوف هيقفلل الالجا مهلك اوماقف مهيلع سف نايتفلا نس

 الاضفالا اوسسا موق انيإ ةواسلج دج امد تررم امل

 الاخ الو ادج الو امع مهنم مركا ثسلو راش 5

 الايجالاو لالجالا مهتراف مهباسحا ةليناوزظن مهنكال

 هيقف دمحم ودأ ىبلحلا ىسيع نب نيسح نب ميحرلا دبع -1053-

 «.(ة[١اةنس فرت راك
 قلليلا ديعر دما نم

 ريما رقظملاب بقلملا راع ىببا نب دمحتس نب كاملا دبع -4053-

 *« [99 ةدس رفص ىن ىفوت هيبا دعب سلدنالا

 ىحضاف ركب وبا قابسغلا كلذلا دبع نب ده نب كلملا دبع -4054-

 « هع" ةخنس ىفوت ةيرملا

 وبا ( ئلشلا) ىسيقلا دعس نب ماشه نب دهم نب كلما دبع -10ة8-

 ةنس ىفوت فراع هيقف ثدحم بيطمخلا الطلا نباب نرعي نيسحعلا

 * ةريغو ىفدصلا ىلع. ىبا نع ىوري هدأ

 (4) لصالل ىف 0
46 



1 161.115. 115( 

 له ماذج دعس ىدعسلا ى ىيضصاعلا نب ده نب كلقلا ديع -1056-

 «ب م#. ةنس اهب تام ىسلدنا ملعلا

 نب دمح نب ريع نب كلملا دبع نب دمحا نب كلملا دبع -4087>

 قى. هاراولا عوهش نم بش رماع ىبا دلاو نورس وبا ذيهش نب ىسيع

 رماع ىبا نب ده رماع ىبا روصنملا دنع اريثا ناك ةيرماعلا ةلودلا

 2 ةرعش نمو رعشلاو بدال لها نمو

 ىناش نس لهجلا سيلف .رصقا ىنتيداعف ىواش نع ترصقا

 ىنانغا دوجلا ناف الخإ ىوتحستن ام لانغا دق ناك نا

 ردزو نور* وبا بناكلا ىريزجلا سردا نب كلدملا دبع -1058-

 رهثك,رعاش بيدا ملاع اهباتك نس بناكو ةيرماعلا ةلودلا ءارزو نم

 هلو كلذ ى ةهيدبلا :ىوذ نمو: ءاغلبلا رباكا ى دودعم ةداملا ري زغ رعشلا

 ةفسلا7 باذالك ى هل ةديصق هنالوطم سحتسم سو ةنودم راعشإو لئاسر

 اهاندشنا اهانعم ذ اهلثم دحال 7 1 اا دون ا راهب نكت

 ىبا بتاكلا نع ىشرقلا ناورم نب نمثع نب هللا دبع ديح“ وبا
 36 أهنس هيبأ نع ؛شيودأ نبا للعلا كدبع زيزعلا دبع دمحأ

 (*ارخدفم ىفساو بسكم لجاو ةبتر عفرا ملعلا ناب ملعاو

 رتفدلاب ىنتقت ةدايسلا نا هل نينتقملا ليبس تككلساف

 ربحميلا لمح ربعلا مسأب 1 امتنا اربح وىعدملا ملعلاو

 ىردزت لَجال لهجلا ىذ نع ضقتو ىرولا راصبا ملعلا ىذ ىلا اوهسن

 رعصبت رخو المع دق مل 0 ةيايرا عفانب 9 ملعلاو

 رسخ ملا نزو عييضتلاب صرت ال اه عكس كوول للعت كنعاق
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 ا (161. 1192) :

 رهطي مل نم ةالصو هب المع دفتسي مل نم ملع ىدنع ناهس
 دمحا ركب وبا بيظحلا ةعظقلا هذه ىنع بنك دقو ةليوط ىهو لاق

 4 هقين صن دعب ىف اهجرخاو ظفاحلا ىذادغبلا ثباث نب ىلع نبا

 ناك راج رمع وبا مساق نب دمحا ىنربخاو ىديمحلا لاق هلضفو ملعلا

 نيب ةليل ناك ىريزجلا شيردا نب كلملا دبع نأ برغملاب انل

 بايعسلا هيفختو ةرات رمقلا اهيف ودبي ةليل ن رماع ىبا روصنملا ىدب

 ةهيدب لاقف ةراق

 | امجسلا ىنحتلب مث ودبيف انيح جولد اهيل ردد و

 اياغف ىبيعتسأ نكبجو رصب و ىدبث ان ةئأد تككزذو

 اياوج ىقي دصتب ىنعجارل هيلا ىنع امن ول لاقم

 + ةدمب (1)ةثايعبرالل لبق (بناكلا) ىربزجلا نورم وبا تاس

 نونحمم نع ىورد ى سلدنا نوع وجرُف نب نينا نب كاملا دبع -40859- '

 نهيا نب كاملا دبع نب كمعتم كلو هلك أت“ نط فام كيك ضل

 « فنصملا

 ىردبعلا ىشرقلا ماصع نب ديعس نب هنوب نب ثكلملا دبع -1060-

 ىثوتو 616 ماع ةدلوم اريثك ىور ثدحم» هيقف نورم وبا ىضاقلا

 ةكراشو ىلا دبع هنبأ هلع ىنثدح 9 مري سداس ةقلام ةئيدمب

 « نةتويح رخأآ ىف.

 رءاش بددأ ليلج رازو نورس وبا روج ن: كاملا دبع -1061-

 (1) مص هيلع لعجو فلوملا هطذ اذك



 مبرع م61: 113. 1180

 ٠ دشناو ده هنبا هبع ىور رصانلا نيحرلا دبع مايا ف ناك بتداك

 دمحأ نب ىلغ نهم واهل

 0800 انتفرطلا لما 2. نادبالل تناك نا

 (*) فحصلاو مالفالا اننةيبالل يي

 ةرعش نمو

 دصلا ةداءادنم لصو نم بذعاو ىثملا نم ىلخا كنس باتك ىناتا

 دجولا ةعرل نم بلقلا و ىنلا ىكذاف اركذم ليلا اقوش ىل ددح

 دهجلاو جربملا قوشلا نم كيدل هتفصو دق اس فاعضا ىلع ىاو

 ىدصق درأ وحن ىباوج ستلظح ةدابص رهطا ىوقا ىننا ولف

 دعبلاو برقلا ىف بلقلا نيعب ثكاري ميتم بح“ نم مالس نولع
 نب قيزز ليقو قير نب ده نب نسحلا نب كاملا دبع -1069-

 نانوُرب فرعي نسحلا وبا ىعفارلا (عفار ىبا نب) عفار نب هللا دهبع

 مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو نب هللا دبع نع ىورد سلدنالا لها نم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم عفار وبا ةدجو ادهاز اهيقف ناكو

 ع مل[ ةنس ةدلبب تاس ملسو

 ىملسلا نور“ وبا اقره نب نمهلس نب نويبح نب كلملا دبع. -4065-

 فرم رويشم هيقف مسفنا نم وه ثراح نبا لاو ميلس ىلاوس نم

 )ع ى

 كلملا دبع نع ىور مهريغو كلم باح صا ىقلف لحر مث عمسو سلدن الاب

 دهبعو ىسوس نب دساو سديوا ىبا نب ليعمساو قرطمو نوشجاملا

 نب دي نب ردعج نب يل جرفلا نب عجصأو ىفوكلا  ىسوم نب هللا

 رخآ ى اكلام كردا هنا لاقيو ةريثك ةعءامجو نيسعلا نب يلع

 , ةقفت رياشملاو يندم ريثك ناعملا رياسو بادالا حرم نولك ىف
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 ظفاححلا يثدح سنا نب كلم نع ةارر ثيدح هنع امل عفو دقو ةرمع

 نمحرلا دبع روصخم منا نع انذا دامح نب هللا ةبه نب دامح انثلا وبا

 مساقلا وبا ان لاق ىلع نب دمحا ركب وبا ظفاحلا ان لاق نورهخ نبا

 ناهبصاب هيقفلا دمحا نب ده نب ىلع انا ىعافر )ا ده ىب هللا دبع

 ىبالُعلا ايركز نب ده ان دهسا نب هللا دبع نب دهم هللا دبع وبإ ان لاق

 تككلم نع بيبح نب كليملا دبع اف ىقيرفالا ىبحي نب ديبع ان

 لاق بهسملا نب ديعس نع نمحرلا دبع ىبا' نب ةعيدر نع سنا نبا
 ىدغتيف رخطصا نم رمزرلا بكري مالسلا هيلع دواد نب نمهلس ناك

 بانكلا هقفلا ىف هلو رح طصاب ىشعتيف دوعي مث نسدقدلا .تين

 هقفلا باودا ىلع لياسملاو ثيدحلا ىن ةحصضاولاب ىمسلا ريبكلا
 ناضمر رهش ى سلدنالاب هتافر ثناكو ةريثك بيارغ هثيداحا ىقو

 ل مب ف ناس ليقو ةريغو ريع نب: ىبحي لاق اذحك ممم ةنس

 هزم نبا وهو ةبطرقب ماسو ةنس يما 5 تلك ةلكلا )ةرشع ى دئد ال

 ةريغو ىماغلا ىبحي نب فسوي هنع ىور ملعا هللاو لاقي أس ىف ةغس

 نع بهوس نب نسحلا وبإ ان ده نب هللا دبع ده وبا ةيوارلا ئيثدح

 نسوي ان نولحدف نب ديعس ان بوقعي نب نيسعلا ان لاق ىرذعلا

 نبا ان لاق ىلسلا بيبح نب كلملا دبع. اف لاق ىماغلا ئبحي نبا

 هللا دبع نب ربأج نع رهبزلا ىبا نع ةعيهل نبا نع ةريغو مكحلا دبع
 لك ىلء ةضيرف ةءامجلا ىف ةعيجلا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبغلا نا
 ىافلا ريبكلاو ةاردلاو ضبرملاو رفاسملاو ككولمملا ةئس ىلع الك لسم

 ليضفلا قب حيسم نع :قيوم نبا ادسا: اضنأ هسثدخ يسارا ١

 دشنا ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر نع: ىظرقلا بعح نب ده نع
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 بيبح نب كلملا دبعل دمحا نب ىلع ده وبا

 هتردق ىن. نمحرلا ىلع لهس ىغتبا ىثلاو ىرما حالص

 هتيغب .ىلع ىفوا ملاعل اهب للقاو رمعلا ن م ىلا

 هتعاص نم فرشا ىتعنصو هعفد ىلع اهذخاي دق بابرز

 نم عمس نورد وبا ىقلاملا ىساعلا بيبح نب كلملا دبع -4064-

 * ىضرفلا نبا ةركذ هريغو ىضاقلا ةيوعم نب رماع ةيوعم ىبا

 ىديمتلا ىدعسلا ىلع نب رضم ىبا هللا ةدايز نب ىكلملا دبع -4065-

 ثيدحتا لها نم ةسابرو ةلالج ثيهب لها نم ىنبطلا نورم وبا ىنامجلا
 هل لحر دقو سلدنالاب عامسو ةياور هلو رعاشب ةغللا ىف ماما بدالو

 نع قرشملاب ثدحو زاجحاو رصمب عمسو ربك ىلء ةرم ريغ قرشلا
 ال عجرو ىسلدنال ىوحنلا ىرهزلا ايركز نب ده نب ميهاربا
 ةرعشو ركذ اييف الوتقم ةثامعبراو نيسيحلا دعب ةبطرقب تامو سلدنالا

 هلوق كلذ نمو برعلا ةقيرط ىلع

 رعابالا نينح مينم هب ىلع مهليدر موي بلقلاب ام فعاضو
 رداوبلا عيرس عمد نم ريفا مهنيبل طيلخلا لادا عزجمتا

 رباص ريغ رياط بليا الل اولحرت بلق بابحا نع ربصاو
 لاق ديعس نب دمحا نب ىلع نب لضفلا عفار وبا سييرلا هل دشناو

 هسفنل ىيغبطلا نورم وبا ىندشنا

 أنا درفي مل وا 1 لس اييعرم ل ارا نة نام

 000 ا 0 111. ع دواء اما ىدنيف

 ةبطرق كل عجر ال ىنبطلا نورس ابا نا 0 سحلا وبا ى

 دشنا مهترثك ىار الف : ريثك قلخ ءالمال سلجم ىن هيلا عمتجاو ىلسا

9 0 
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 نربخاو اروط ىنثدح نبتكب ةربخ» فلا ىنتشوتحا اذا ىنا

 نبل نس ناب.:ال رخافملا ىذه ةنلعم مالق الك ىتوقعب تداب

 ىطاشرلا رخذ ىمزراوغ+لا ركب ىبال ناتيبلا ناذه بسن دقو

 قرشملا كل نيتلحر لحر هئاو ىناسغلا ىلع ىبا عوهش نس هنا
 ىضاقلاو ىعزانقلا ىيرطملا وبا ميوخم ةءامج نع سلدنالاب بنتكو

 ىثوتو 91 ةخس ةدلوم لاقو تابذن نب هللا دبع وباو هللا دبع نب سنوي

 # 201 ةكس فا

 عيهس ثدحتم نورم وبا ىف الوخلا نميلس نب كلملا دبع : 41066-

 ىديبحلا هنس عمس سسلذنالاب "ثدحو :ةكنو رمفطو يقي زفاو" نلدقالاب

 لاقي اهريارج نم ةريزج 1 ةثامعب راو نيعبرالا ليبق اهب تامو ةرهغو

 « احلاص ايش ناكو ةقروهم انيل

 ريثك رعاش بيدا سهير نزاخلا ىدارأا د نكلملا دبع -1067-

 ةروءان فصو ى ةرعش سو لضفلابد فوصوم رعشلا

 ىرادتقا عم ىنافص ىلع .تلاعت ةراؤءاف "نيهان

 راستفاب ءاملا لمحتتو دايقناب ءاملإ اهلمح

 ىراض ريبز س ةراتو ىان نينح اروط ركذت

 رامثلاو ضورلا بيدارغ تايواح نيتاسب ىقسن

 رارقلا ةنج ف سمشلاك اهبف زيزعلا دبع عولط

 هبجحع اةاورم# ضعي ىف هلو

 كباجتح ليوط نم ناك ىذلل كيابي اهندر 31 لال

 تككيانتا رهد لك هللا دعبا انلقو تكيف نامدلا انمحد دق

 هللا ةمحر ناك ارش سس هللا دبع نب جارس نب كيليلا ديع -14068-
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 هاع ىفوت كلذ ىن ىوامحبب ال ىيرعلا ناسللاو تاغللا ظفح ىن اماما

 * 26٠١| ةئس ا عم

 رعاش بيدا نورم وبا يبيجتلا :نربرشلا» نب كلملا دبع -1469-

 هل دشنإو مزح نب دج وبا ةركذ

 (هزديلا اوكشا ما دنس اوكشاا قل... لضفلا اذ انا

 هيلع قولخم زعا ثناو لخ قدح ىسانت قح ىفا
 ' بئتاكلا ركب وبا دهم نب مكحلا دبع نب كلملا دبع -1070-

 ةرعش ندو ةيلبلم نب رماع و وبا ةركذ رعاش بيدا ماظنلا ىنباب فرعي

 بكيسند ضايرلا ى هعمدو بحتني فيك نزملا ىرت اسا

 برطلا اهقحكسي اهب امس اهتنيزب ةرورسم ضرالاو

 بيضقلاو حوشرلا اهتخيزو اللح اهبايث نم تسبل دق

 بجحع انعولط احكسم نبعت ةيولا راهبلل تدب دقو

 بهذ اهنويع ارون قرشت ةقروم ةضف اهسوعر

 بجل ركسع روغلا رياس نم هب فح ضايرلا رسا وهف

 ثدحس هيقث ىجابلا ةعيرش نب زيزعلا دبع نب كليلا دبع -4071-

 ميحرلا دبع نب ده هنع ىوري هزل[ بجر ىف ىفوتو عع ةنس ةدلوم
 * ةريغو

 رعاش بيدا ديهش نب ىسيع ند ده نب ريع نب كلملا دبع -4079-

 رماع وباو ىشرقلا ماشه نب ديحا ةركذ ةلالجو ةرازوو بدا ثيب سو

 رماع وبا هل دشناو رماع ىبا دج وبا وهو ىديهشلا كلملا دبع نب دمحا

 هاوفأ ريح قارت ضيب ابظلا نيكح ديغ ىف لبقا
 هان رما نم ةنيصعت الب ىسهنبو نهبف رماي
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 هللا  ةيشخ نم هتكرت ةرمأ ىننحمأ اذا ىخح

 3 هبسحأ ىدعسلا دعس نب له نب سابعلا نب كاملا ددع -1075-

 اهيقف ناك و ةبرغلا ىر اضرا عييسق لحرو سلدن الأب عين ماذج دعس

 9 0 سلدنالاب تنأَف

 سابعلا ىبا نع ىور ىسلدنا ىنامثعلا مصاع نب كليملا دبع . -1074-

 هنيإ هك ىور 0 هس عيومس ا نبا هلعل ىبعتي نب دمحأ

 + دادغبيد ةهنع ثدحو مصاع نب فتككلملا دبع نب ةبدع

 + هنع» ةنس ىفوت ناورم وبا راطيبلا ماصع نب كليلا دبع ت08

 + (*)هرمسو ةنس ىفوت نورس وبا لاصخلا ىبا نب كليلا دبع -4076-

 راّيت ىبا نباب فرعي ىسيقلا لاطب نب دهف نب .كلملا دبع -4075-

 عمس [08 .ةنس سلدنالاب تام سويلطب لها نس ده وه رايث وباو

 5 ىضرغلا نبا ةركذ ةدابل نب رمع نب لايتو نميلس نب بودأ نم

 نب هللإ' دبع نب سينا نب ةمصع نب نطق نب فككلملا دبع -1018-

 نب براعم نب نابيس نب ورمع نب بيبح نب رمع نب ناوعحج
 كعلا نيحرلا ددع دعد ([[5 ةخس اهيلو سلدنالا ريما ىرهفلا رهف

 سلدن الاب لتقو ةيقب رفأد رويسالا ىسيقلا ندحرلا دبع نب ةديبع لبق

 يي |[[5 ةخس

 ثدحم هيقف زيزُع نب جرف نب فئلخ ىنب ةرسفم نب كلملا دبع -1079-

 عا ثالث ةنشا ليقو قع نكي قوت ظفاح

 ةرحجح تدذ ةدرال لها نم ثدح“# ىسرافلا ريدن نب كلملا دبع -1080-

 * سنوب نب ديعس وبأ

 هل دشناو نيكروملا ضعب ةركذ ىجهسال  فيطُت نب كللا دبع -4081-
1 
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 بيشقو مهسمو دضعمب اهميدا ناسزلا قمر ةلييخو

 بوبحمملا فشارم بحمملا قشر ةمامغ قير جلا يبت ضريففَيو

 بيدإ لك ترزوتساو تدعقو ابصلا كلم اهفانكا نإ. تدطو

 بوهو نوبجلا حاضو لك ىف هرادم قح وهللا اهيف ترداو

 ةلودلا ءارعش نم رعاش بناكلا ليعب ىخا نب ككلما دبع -1089-

 هنأ .باوسصلاو ليفن نب كلما دبع لاقيو اهناسرف نس سرافو ةيرماعلا

 ةرغش نمو مرح نب (ده با) لاق اذك هيخا نبا
 رهرج لياقع نع روغث اهيف ثمسبتف ابرلا ىلع ءامسلا ثكب

 رهاز نول لك نم ىرثلا اسكف ةيامس بكس هيلا عيبرلا ىدها

 لها نم ريزولا نورم وبإ رماع ئبا نب ىبحي نب كلملا دبع .-1083-

 ىبا نب دهن رباع ىبا روصنملا ىخا نبا وهو ةلالجلاو رعشلاو بدالك

 نب ىلع دهس وبإ هركذ هللاب ديوملا ماشه مايا ىف. سلدنال ريما رماع

 *# دمحا

 زيزعلا دبع همسا نم

 بيدا ركب وبا منعمللا نب زيزعلا دبع نب ده نب زيزعلا دبع -1084- 

 نم ايش هنع ىورو نما نب ىلع دهن وبا ةركذ هيبا نع. ىوري رياش

 # هيدأ رعش

 نباب فرع زيزعلا دبع نب دعس نب دمحم نب زيزعلا دبع -1083-
 عمسو ربلا دبع نب رمع ىبا نع ىور ثدح* هيقف ركب وبا ةردقلا
 « عيرأ ةنس ليقو عمم ةنس ىفوت(*)رمع ىبا ةايح ىن هم

 بحاص ناك ىيلبلاب فرع ىبصحتيلا ده نب زيزعلا دبع -10806-

 ىناعملا تايباب افراع ايوحمن ناكو ةدس ةيسرمب ةبسحلاو ماكحالا



 ا (561. 120 7)

 + 5٠١ ةنس ى ةيسرمب هلمع ريخ ىلع فرن ايكذ

 شفحالاب ىرعي عبصالا وبإ ىوحدنلا دمحا نب ريزعلا دبع -1087-

 « [89 ةئس هنس .عمس هنأ ركذو ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور

 لدا نم ىسيقلا سلغم نب دهسلا نب دمحا نب زيزعلا دبع -1088-

 نطوتساو سلدنالا نم للحجر رعاش امهيف هيلا راشس ةبيرعلاو ةغللاب ملعلا

 العلا . ىبا ىلع ةغللا ارق مت07 ةنس ىلوالا ىدامج ىن اهب تامف رصم

 بوقعي نب قسوب بوقعي ىبا ىلءو بزغملاب ىعبرلا نسحلا نب دعاص
 نب دمحا نب نميلس عهبرلا وبا هنع ىور رصمب ىمريجتلا ذازرخ نبا
 5 ىطسف نسلا ىسلدنالا ده

 ىقروهيلا ىمرضعلا ركسع عرب. ديحس ب نسحلا| ند زدرعلا دبع -1089-

 ةراجالاب هنع ىوري معا ةنس ةدلوم دهن ابا نكي هيقف ثدحتم

 <« هب دعس :اهب ىفوثو ةبطرق نكِف ةرهغو ميدرلا دبع نب دج

 هلوق نمو رعاش بيدا عبصالا وبا بيطخغلا نب ريزعلا دبع -4090-

 ناجرهم 0 نجس

 ناجربملاب ىتبابصو انل يكذلا قوشلا اهيا كديور

 ناو رهغ ةبابصلا ىل تجدهو سان ريغ ىنم تركذا دقل

 ىارث امك ءالبلا : اهارن :ىبلاجتو# رذعا ناجرمملا مويا

 ناهرلا بصق ىل ليقو ثدحرل ديقو نبط ىتثي مل ولو

 ىِقشو .سفوب وبا ىمرشحلا نودح نب ايركز نب(ة)زيزعلا دبع -1091-

 نب سلم ةخس سلدنالاب تاس ثدعم

 )4( رخو
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 ثدحهس هيقف ريدم نب هللا دبع نب ىلخ نب زيزعلا(1)دبع -41092-

 < هرعع ةنس شكراب ىفوت

 رءاش بسيدإ عبصالا ودأ رمانلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع -4109-

 لكد ناىلا شاعي نبا رصانلا نب زيزعلا دبع عبصالا ىبال دلو لاق

 رصنتسملا هيخا ىلا هب ثععب ةبتك وا لواف نةياجسن# هغم ترهظو باتكلا

 ةرعش نم ىهو(#) تايبالل ةذبمد هيلأ بنكو هللاب

 اطخو اظفل ىوحتن اط داضلا ىن لقي مل

 1 رح ككتيا نبا دلوي ىتتح ىالوم 5 كمهد

 ًَح ,

 عبصالا ىبا ىلع تارق رمع وبا لاق ربلا دبع نب رمع وبإ هنع ىور
 دب انإ ىفدصلا مزح نب ديعس نب دمحال ملعلا باتك كدب نبا

 ىنبا لصا 5 ىئانينلا نمحرلا دبع ىبا لفخعم هيلع تارقو لاق هع

 هقع هد انربخا دم ةقايم دهف و رمحالا نبا فرع ةد وعم نب دهن ركب

 ع+ ىاسنلا نع

 وبا ىناوريقلا بلاغ ىبا نب باهولا دبع نب زدرعلا دبع -4095-

 )4( مداقم
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 ىقاسفلا ىلع وبا هنع ىوري ريدص نبا نع ىوري ثدح» هيقف ده
 ىلصو م85 ةنس ةدعق ىذ رهش ىف ةيريلاب ىفوت الضاف ناكو ةرهغو

 <« ارفلا نب ىيح# نب ده هللا دبع وبا هيلع

 نبات قورعتلا سردا نب كليا دبع نب زيزعلا دبع -1096+

 لاق ةنسلاو بادالك ى هندهصق هيدا نع ىور بيدا بن اك(هني)ىريزحلا

 + ىشرقلا نورم نب نيثع نب هللا دبع دهن وبا هنع انل اهاور ىدهمجلا

 ىوري ثدعح» ىرقم هيقف عيفش نب كليلا دبع نب زيزعلا دبع -4097-

 ىبا نباو ىنيطقلاو لهس نب ده ىباو ربلا دبع نب رمع ىبا نع

 + ةيعنلا نب نسحعلا وبإ هنع ىورد مهرهغو زوفس نب رداطو ورمع

 دق ةدلاو ناك مخل ىلوس ريصن نب ىبسوم نب زيزعلا دبع -1098-

 وأ لا ابيلاو ماقاف ١5 ةنس اهنم هجورخ دنع سلدنالا ىلع هفلخهتسا

 هسازب ةوقاؤ ةولتقف كلانه دنجلا لل كلملا دبع نب نييلس بتك

 نب نمحرلا دبع لاق اميف هلتق ناكو سنوي نب ديعس وبا لاق اذك

 دلتق ىلع اوعمتجا دنجلا نا لاقو 19 ةنس د مكحلا دبع نب هللا دبع

 نميلس لل هسارب اوجرخو ةواتقو هب اوراثف هنع مهتغلبو هذم اهويقث رومال ظ

 ريصن نب .ىسوس رضح نميلس ىدي نيب رضحا امل هثاو كللا دبع نبا
 هللا ةنعل هيلعف اماوق اساوص هفرعا معن لاق اذه ىفرعتا نييلس هل لاقف

 « هنم اريخ هلتق ىذلا ناك نا

 نباب فرعي رصانلا نيحرلا دبع نب رذنملا نب زيزعلا دبع -1099-
 نيد 1 زم ارفار حاولو نوزع ين ىر. : , 2 ىفيلجلا

 35 رماع ند ديلولا وبا مهنم دجحإو ردع ةركذ رعشلا 00



 الع (161. 21 37

 ليلجلا دبع همسا نس

 عماجب ىرقملا نسحلا وبا دهم نب زيزعلا دبع نب ليلجلا دبع -4100-

 « هز“ ةنس بجر ىف ىفوتو ت0[ ةنس ى ةدلوم (روبشم) ةبطرف

 لوحسفلا ابدالل ارعشلا دحا ىسرملا .نوبهو نب ليلجلا دبع -1101-

 ديرف وهو ديصق نس هل تدشنا اميف لوعاملا» قورطلا نم ىرب

 لحز هل ىذختسال ردبلا اهلان ول للج ةيه ىلايللا نيبو ىنيب

 .لحتك اهدنع مالظ لك لوهو بنش اهدنع نابي لك بارس

 لطخ لوقم ىف الو ىلاعملا نع رصق ئب دعاس ى ال سجنا نما. نم
 لطبلا محمجإ ام اذا ماسحلا بقذ هتيجس هركتلف رهدلا لل ىفد

 مهديا نيبو ةيلظم ةليل د اهرهن د اقروز ةيليبشأاب بكر دقو هلو
 الجسنرم لاقف ةجللا ىف اهعاعش سكعنا دق ناتءعمش

 ديجلا نسعحس ماع ادح اتنس اذا ناتعيشلا ايناك

 ىدبك لل ىوبلا ران قيرط امهعاعش نم هاملا اشح ىفو

 لاله لل نورظني سانلاو ةرداسي مهسو ملغ دي ىلع ضبق دقو .هلو

 لاقف لاوش

 ىلامشب ,ضباق كالوس نا انع كبجوب رتتسا لاله اي
 لاثمب ةدقل انيجسف مف دحنب ادخ هانس ىكحدت 11

 م
 باذعلا هنساح# ف بذعيو هيف ثوملا باطنتسي لازغ

 باقنلا هيد درو ىنبحيو اقوشو ىوه ماثللا هلبقي

 لزغتي هلو

 - هراقعو هبايمل نس نيساكب هلجا نم ناسزلا هللا يقسف ىقس
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 زةرادعو هناحير» نس نبساب هب ىنا اردد هللا ىبحتف ىيحو

 افص هل لاقف ناعيبر ىمسي) ىتف دي ى هديو نرف ىلع راح دقو هلو

 لاقف نرفلا اذه

 :دوسحملا م راكم اطلاح دوسح ردص تلق ههبش لاق#

 قحتسا اباو هعمج هنا ىوري ام برغاو ىكح# ام بجتعا سو(*)

 نيب ام(1)طبهلب هللا رمد ودعلاو ةيسرم ىلا ةقرول نم قيرطلا ىجافخلا

 ريذختلاب امهفاكو نايداب ناساز ايهيلعو نيدهشي ارسم نا هل نيتنيدعلا

 الجسترم قس ابا لاقف نايداتب امهل

 بيرق لحمملاو هيخا نيبو هئيد روازت ال سار بر ايو
 بيطخ وهف ةالعا ىلع ماقو ربخم وهف افصلا دلص هب ىاقا

 أاعرسم ليلجلا دبع لاقف

 بيلس رمو ىب ليتق جانا اهبرف ارارتغا ال اراذح لوقي

 بيسن بيرغلل بيرغ لكو انهاه نابيرغ انا اندشنيو

 بيذو لانه رسن ةراز دقف هليلخو بحاص ةرزي مل ناف

 . ٠ ببيكف ةبصن اماو ككبلا كحاض وهف ارظنم امإ وه اهف
 تلحدقا امف ليخ ةيرس نع عشقنا مانق أايهل حال ا ةلوق منا امف

 لوفت برغا نس اذهو بياس ةجافح ىنباو ليتق ليلجلا دبعو الآ

 (4) نطيلاب#
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 قحلا دبع همسا نم

 ىجرزخلا قتلا دبع نب (نمحرلا دبع نب دمحا نب قعلا دبع -1109-
 « ة[ع ةئس رفص بقع ىفوتو مهإ ةنس ىر ةدلوم فراع ىرقس دهن وبا

 نب مامت نب بلاغ نب نيحرلا دبع ند بلاغ نب قحلا (4دبع -1103-

 دلخ نب ةيطع نب كلم نب ةيطع نب ماين نب هللا دبع نب فوثرلا دبع

 ثدح“ ظفاخ هيفف ده وبا ىبراحمملا ةيطع نب بلاغ نب ىاقُح نب

 اباتكك ريسفتلا نب فلا بتناك عغيلب رعاش ىوعدن بيدا روهشم

 " ىضاقلا ىخيش هنع هب ىنربخا مم لكت ىلع هيفا نيرا ايهم

 وبا ناك ذا ةيرملاب هعيمج هياء ارق ده نب نمحرلا دبع مساقلا وبا

 نلوم جرف نب دهم هللا دبع ىباو ىناسغلا ىلع ىبا نع ىوري ز2[ ةنس

 نس تدشنا اهسو مهردغو بلاغ رب ىزا ثدحتميلا هيدا نمو عالطلا

 ةديصق نم ةلوف ةرعش

 ملظلا نم الاي اي ذا بححسإ فيسلاب ايدترم عذجلا ايف و هل

 (*«زملعلاك . . . . ليللا ءاذر قوق قربلاو .................

 بابشلا بدني هلو

 راحسإ شهعلا هاهو هئاعير 21 خرما كتلظ بابش دهعل ايقس

 راج ىوهلاو ضغ رمعلا نئنورو هنصغا وذن مل ابصلا دبع مايا

 لا

 (1) رخوس

 ل“ اك

. 
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 راثاع ىهن ثبح#و انويع تناك ةيدرا هدم اًنسبلا اًنيرك د

 راناي هيف ادربو امالس ىنوك ىسا ران هنم ىبلقب أقفاو ى

 رافسا بيشلا بصل بابشلا ليل ف يدصاو ىسفن ثهقن نإ دعبا
 رافظاو بان هلا مغيض نع ارسك "تئناف ىلايللا .ىنتعرافو

 رارضاو داردا دجمملا لهنم ىر ابلق تصلخا لد جالس الأ

 راصقا اهلعلا نع ىب ىنثني وا لضخ هدود شيع ضفج كل اوبضا

 راهزا ملعلا ضاير ىف ةراثا ملف ابش نم ينح تلطدف نا

 رادكا صقنلل ةوفص بشي ملو ةدروم باط دو ششيعلا نم ىمه

 رادبا سفنلا ىن هل لاله هنم ىنعلاط قعسإ ايا مكانس نمو

 رابكاو لالجا هيف هنالاه نفا ىف هنم ىرشب بلقلاب طلا

 اقنإ اد لامن حج حارلاك كلد مكدعب نم هب ملا روذ

 رامقا بنكلل هب ترانإ دقل انتقرف. روجا ليلب ىبطمت 0

 راوز ركفلا تانبب 1 اِذرو ازت ١ نع داعب انادع ن

 ميركو ةرفظب قثوي ايزاغ جرخ دقو ىلدزم نب هللا دبع ربمالا 1 0

 ىفوف هفرصنم هبل ابعفديل هبناك دنع حلفا هدم ةرفام: ةردص

 0 بناكلا

 مالسالا فكياول كتبحتت' زدعاو مايالك فكيانا نرتلا راش

 ملظالأ فتكروهظي ىنككحنا ايل ةرسم معا ىفف عيمجلا م

 مامذ روغتلا كدنع عابض ام ادهاجم مايصلا ا كرا فردا

 (*) ماد الك 110 م ا م لدا اسزتعم تريصو

 ماشلاو اهركذب قارعلا صغ ةروبشم مهب كل ةمدْض ٍح

 مامغ تايداعلا عقنو قرب ابظلاو ةدسال هيف فنا 1



 ردي (761. 128 >)

 مارض ديدحلا ءام ىلع ىرجنت اهناك لوصفلا عيض ذق برضلاو
 مامك قيقشلا رهز نع قشني امناك عيجنلا ثكمعتبد نعطلاو

 مقالا ةناش ةعفرب تقفج دي اثم رفاظ ةيزم انهاف

 ماظن مالكلا رد نم ةولجي قباس ىصاصتخاو دو كيلاو

 مالسو ةيححت ككيلا ينم لزي ملف فككنع تفلخ ناو ىنا

 وبا كيبشالا ىدزالا هللا دبع نب نمحرلا دبع نب(41) قا دبع -1404-

 بيدا لضاف دهأز ظفاح روهشم ثدح* هيقف ةداجمب بيطغلا دهن

 ناكو اهرثكا ىنلوانو اهضعب هيلع تارق ناسح ىيبلاوت هل رعحاش

 اذا ناك ماسقا ىلع ةراهن مسق ايندلا نم الاقتم اعضاوتم هللا همحر

 نامث عكرف ماق مث ءاحسسلا تقو كل ارقا عماجلا ىف سبصلا كَم

 ىلص اذاف رهظلا ةالمض لل  ىيلاتلاب لغتشاو هلزنم لأ ضهنو تاعكر

 ىلص اذاف رصعلا 0 كلذ ءاغثا ف هيلع ىرذو تاداهشلا ا ريبظلا

 ةيلظلا نم دحأ (ةياجب) لخدب اك ناكو سانلا 0 قر ىشم رصعلا

 ةداجمب ىماقم الدم ةتيحدص هيلع ردقب أمب ةسناو هيلا ىدتصو هلع لاس اك

 ةريش نمو امهريغو اللد رشا 0 رت نا نع فورت ةلرماك

 هلوق دهزلا ةقيرط ىف

 روث ءالك د هناكد ىهتشي ىذلا لك الكاو

 ريط ةقخ نس دذناخ ىوملا ىعاد 0 نأ اضهانو

 روغلا دب ىنعي اميناخ ىرد م وأ مي ام لخو

 ال مدس

 (4) مدقم

 + ل



 ا (1761. 128 >. 128 7.)

 روسلا اهثح دق ةرياد ىرولا نيب توملا سووك نا

 رودلا اهب كيتاي ىرس نا تاطنا ناو تدقيت دقو
 روج اهريس ىن اس هللاب ارياج ةريس د نكي سو

 ىلعالل دبع همسا نم

 ثدحت»م ةطسقرس لها نس بهو وبا ثيللا نب ىلعالا دبع -1405-

 « (*راال5 ةنس سلدنالاب تاس ةلحر هل

 نس بهو ابا ىنكي ىلعالا د نب بهو نب ىلعال دبع -1106-

 نب ىبحيو جرفلا نب عيصا نع ىور ىسلدنا ثدحم شيرق ىلاوم
 « [0[ ةخس ليقو م80 ةنس سلدنالاب تام ىثيللا يحب

 دحاولا دبع همسأ نس

 ركاش وبا ىبيجتلا دهم نب بهوم نب ده نب دحاولا دبع -1407-

 ةبطرقب اشن رعاش بيطخ بيدا ثدححسم هيقف ىربُقلا نباب ىرعي

 رفعج نب هللا دبع: نب دمحم نث :ميهاربإ نب هللا دبع دمحم انآ كنف

 نلدنال ئرش- دال نم ةبطاشن :نكسو ةريغو ىلِيَصِإلاِب "قورخلا[(فواإلا ١

 هسفخل ركاش وبا (ىندشنا) لاق مزح نب دج وبا دشنا اهب ماكحالا ىلوو

 هييحت ةراتو بحسيلا لتق هظحل مجيب ناخبو مهنامو بسلا

 نيكشا ىكل هب لل وكشي ىاجنف هيلع اموي ىدصلا راج

 ةيقسإ هعيمج ثنكل اهاذع ىحور ولو ءاس هتيقسف

 هيوري الق امظ هبيصيو ادصلا هتقيرد ىفشي هل ابجحع

 هيف ابيط ذلد سيل ىبظلاو ىرولل بهط .لسملا اذه ورغال

 3 ةيفشت ديص انب”ثاغتسا اذاو ابتاريث اهب 'ىورت اك رمخلاو)
- 



 6 ش ما 000000

 - (هيف نم هنونج# نم ةايحمب هناو هيدراش :لتقي مئلاو#

 ادكر دق لبللا مالظو ىبكوكو ةيدجم سانلا ضايرو تضور اب

 .ادعب ام كدع ىنزحو ىقوش ناف ىندعبا كنع ىلايللا قرص ناك نا

 يي 201+ ةئس ىضووت

 , دلخس نب ىقفب نع فور ىرحلا نودمح نس دحاولا دنع: +4408-ج

 « إو ةنس سلدنالاب تام رمث نب ديعسو

 باقولا دبع هيسا نُم

 0 نب سابعلا نب باهولا دبع نب ند نب باهولا دبع -4409-

 + مه ةنس اهب تام سلدئال“ ةريزج لها نس

 ا ند ديعس نب نمحرلا دبع ند دمحأ نب ناهولا دبع -1110-

 ةغالبلاو رعشلاو بادالا ى نيمدقملا نس بتاكلا ريزولا ةريغملا وبا

 ده. وباو باطغلا ىبا دلاوو موح نب دهم ىبا هيقفلا ع نبا وهو

 ةليوط ةديصق 5 هنمو عومج# ريثك .رءشو ةهلاخ

 انيعلا نيمحسع)  ىححضف نيع اهلكش نم امحا دحا ىفد مفرعكط

 انوصغ نهنابثك ىف نسرغو مجان لشج لظب رودبلا رصإ(*)

 انوكشو الب الب دادولا فيض ترق ذا رضوت بنج ى ثفسنا ام

 انيطق نيتقرلاب دج مل ذا هداوف عبر نيطف مارغلا ىحعضا

 اضدا ةرعش نو

 هرهزلا (1) قراف رجحفلا ةرغ ىن ايوطنم لالهلا تيار امل

 (1)فلوملا نم افسح  رصت ل ف امو نراف هداوص طيح !ذك

 ىرويااوخو

8 
 و

00 
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0 
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 ةرخ برضأ ىفوأ ناعلوصب ىل دبش نايعلاو هناهبش

 ةيايعبراو نيرشعلا نس ابيرق ةريغملا وبا تاه +

 مالسلا دبع همسأ نم

 - - 1111ىبطرق ىمختللا ديز نب هللا ديبع نب هللا دبع نب مالسلا دبع

 #ه [ثالإ ةئس ىقثون

 - -1119مامالا عبصا نب مساق نع و ىسلدنالا ذآ ل مدلسلا دبع

 رصن لاق كلملا دبع نب دمحا نب رصن هنع :ىور ىسلدنالل ىنايبلا

 عبصا نب مساق اندشتا لاق دايز نب مالسلا بع يتلا

 امالس ادبا همولل (دوي) ةارت امف توكسلا فلا ىنف

 امالكلا كعجاري مل اياك انلاع يسن لك اك

 اماعطلا ملكلا مدعي ةفامحم نكالو ىنع ىتفلاب نإ امو

 - .-4115روغث نم دلب ةقشو اضق ىلو ثدححم دهلو نب مال.لا دبع

 سلوي نبأ ةركذ مابكه نت مكحلا مايا ف سلدفالا 2

 رداقلا دبع همسأ سس

 -  -1444ورشا ةكماوملا سس ىعءالكلا ةبيش ىدا نب رداقلا دبع «٠ عمس

 نمحرلا دبع (نب دهت) ريسالا مايا نإ تام ىبحي نب ى *

 - -4418طانحلا نيابي ىرعي ىناوريقلا ىفدصلا دج نب رداقلا دبع

 عيبر ى ةيرملاب ىفوتو عع ةنس ناوربقلاب ةدلوم ثدح» هيقف ده وبا

 ب هءا/ ةخس .لوالا

 ديجمملا دبع همسأ م

 ىبدعك» نبا ىبك# نع ىورد ولبلا نافع أفع ند ديج<يلا دبع -1116-
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 نم هيف عمس ةلحر هلو بيبح نب كاملا ديعوع ناسح ربا كيعسو

 كامو رصيب جرسلا نب ورع نب ديحا نسو ةيقيرفاب ديعس نب نونحس

 ةنس سلدنالاب 6 «

 - -1417دمحأ نب نسحلا نب فسوب» ند نيسحلا نب ديجمملا دبع

 قربخاو ةيردنكسالاب هتيقل لضفملا وبا ىطخلا مث ىددكلا ليلد نبا

 اهب ارقلا ىيح# نب د هللا دبع ابا سلاجو نأ ماع ةيرملا لكد هنا

 كحدو ىشوطرطلا ردكب ىبا ظفاححلا نع ىور ةياعدب عفتذ اف دل أعدو

 دنهلا بياجحعب ةارقلا نم غارفلا رثا(*)ةليل لك ىن انثدح# ناكو دنبلا
 ةيامسمخو نينامثلا دودح ىف ىفون +

 دابع همسا نس

 - -1148مساقلا ىببا ىضاقلا نب ةلودلا رف ريمالل ورمع وبا دابع 0

 بدال لها نس ةيليبشا بخاص دابع ن* ليعمسا ند ده نوترازولا

 هئساير قر دل كاعد نراعملا قيل ةبححملاو عيارلا رعشلاو عرابلا

 اذهب بادالتو ملعلا لهالف لاح لك ىلعو ةعيدب ةسايسو ةميظع ةبيه

 هللا 6 كيشمت | ايمف ةيلاع ةمه كلذ ف مهو ةقفان قاوم ليلجلا ا

 نييسايلا ىصو ىر ةرعش ّس جاجدح نبا

 ضع هلاك ءارذع دخواحخ هبذ أوج ف رمحلا قرطلاو

 دلو

 مياهل ىلاعملاب ىداوق نأ ميان دجمملا نع ىبلق أسو ماقا

 ميارعلا قلت ةايف 58 نبا 1 ةردغب فنيخلا نأ ىف ىفولا ىدانت
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 ميازبلا نبتاذل نركذنو ىميازع ىوقنو ىلاما زتبتف
 ثدحم هيقف ىبطاش نسحلا وبا ىرفاعملا ناحرس نب دابع -1419-

 ىبا ىدييحلا كيس ىورد ةيرملاب ارقاو ةودعلا نكس ىهلاوث 9

 ىف ةمعنلا نب نسحعلا وبا هنع ةاور هنع رصن ىبا نب دج هللا دبع

 * سلدنالا ىلا هبلجمب درفت هنا لاقو ةيرملاب هت. ةئس

 رابجلا دبع هيسأ نم '

 ىتامسلا مث ىهلذجلا هللا ديبع نب ىسوم نب رابجلا دبع' 11902

 قذحلا لها نس اروهشم ناكو بادالو ودنلاو نارقلا ةيسرمب ارقا

 * لضفلاو نيدلاو ةهابنلاو

 ملعلا بلط ىف اشذ ىولبلا رصتنم نب 0 نب 1 دبع ' -1191-

 بيبح نب كلما دبعو سلدنالا هيقق ىشععالا  ىسيع نب 3-11 نم عبوس

 يي 188 ةنس سلدن الاب نام اهيقف ادهاز ناكو ىلسلا

 (1)ةدابع ةمسا نم

 نسحعلا| ودأ ىنيعرلا عسيلا نب حوت نب ةدحلع نب ةدابع -1199-

 سلدن الاب تامو ةرهغو حورطم نب فسوي نب دجأ نع ىور ىسلدتا

 هن [8[ ةذس

 ءارعش لوحدف ند ركب وبدأ ءايتسلا ا نب هللا دبع نب ةدابع -1195-

 سلدنال ءارعس رابخا ىف بانك هلو ملع عم مهبيث مدقتس سلدخالا

 درب 25 ةنس نم رفص ىف .ناك ده وبا لاق مزح نب ده وبآ(8)ةركذ

 هلوه لقد ايلا 3 سس ةدابع لاق هيقو ل دهاشب مل روهشم 1

 (1) رخوم



 : م” (761. 12 م

 رفص نم ءاعبرال ةيشع ربتعمل تيدها ةربع اب

 رديقس وفعب ىنثو اهيف مقتنم ساب هللا انلبقا

 رشبلا ىلع ىيهنت ادم الج درب نم فك الل ءلم لسرا

 رجدزم لكل ريذن اهيف ةظعومو ةيا اهلايف
 رجلا ةواسق تريعا ولو اهرظنم بولقلا ثيذي داك

 ردقلا ىهس انيلتبي نا هتيشس ىف هللا ردق ال

 رذح ىلع ىقتملا ةسأب نم انلعجيل ىقتلاب انصخو

 ةقلامب 2[ ةنس لاوش ى تام ةدابع نا لاقف ديهش نب رماع وبا ةركذو

 تيار اذكو. هتينبب ببس ناك ايغ اهيلع منغأف راخيد ةيأام هنم تعاض

 مهخم كلذ ف مولا مت نم (1]ملع ىردا الف ةركذ دق رماع ىبا ريغل

 00 | الط أم اليل ةريغو :ريراعلاب هيلعل بج وزإ ملاق اه بلغن انكو

 ىليبشالا اجدح نب هللإ 10 رفا دبكت أ ملعا هللاف ةريغ هيلع هعبات دق

 مزح نب ديعس نب دمحا ريع ىبا ريزولا لل ءايسلا ءام نب ةدابعل

 هيلا لوصولا هلاسيو هيلع نذاتسي ةبمدب

 هلاضفإ. رح ىف. ىفدغمو هلايكا ةليل ارمق اي

 هلاصياب نملا ثكلسي اهناسحاو ككيدايا دبع
 هلاوجا يلمعم اهب تدج ةيعن مكف ثلسفت ناف

 : هلابقاب 5 الوم رف نأ هيفكيف رذع نكي نأو

 اهلوا ىيطافلا دومح نب ىلع نب ىبحي ىن ةليوط ةديصق نم هلو
 هلاع ىنقرطو ىقلا اس لهجتف هميان ثنا ىذلا لهللا ينروُي

 (1) ىلع هباوص اذك

 3 2ع
 لا خلا ايا نك



 ١ رددت (161. 123 >. 125 )

 همقار و ههف نسل ىشناو نزحلا ىلع اشحلا ىرط هجو موةرهلا :ج .ومملا ىلا

 (*)دمحاف دصقلا جمهنم نع مهللاصف ةعرد لسرا بكرلا فقو اشا ذا

 اهنسو
 هميامت نينا ىلاللا كلتب اورد ما ردلا ةديلقت اوار املظا

 هميايك بولقلا نا هليثامت مهبابق 3 ىذلا حودلا رعش' لهو

 ءايسالا دارفا

 نب ىبحي نب هللا ديبع نم عمس ىريبل ده نب ميركلا دبع -1494-

 دعا سرس, قس سلدن الاب تاسو ةريغو ىبحي

 (4)لارُي نباب رعت, ىراجملا: ديعس نب دهم نب ىفقابلا دبع -41188-
 كلما دبعو ةيطع نب بلاغ مهم ةءامج هنع ىور) ةيوار ثدح“ هيقف

 نعو صحضلطلا ىرقملا دهم نب دمحا رمع يا نع ىورب ماصع نبا

 نس نع هن[ ةنس ةيسنلبب ىفوت ىراجمجلا ىلع نب رذنملا نب رذعيلا

 « (ةيلاع

 بويا نب رورسم نب ىسيع نب نيسعلا نب .قازرلا دبع -1196-

 نمحدرلا دبع ده مبا نع الما رصيب ثدح ىسلدنا نسحلا ودا ىسيقلا

 رد وبا هنع ىور ىرقدلا ديرد نب هللا دبع نب دمح“» نب هللا دبع نبا

 كان ناي ال لاقو دخربش ةليجو ركذو ورا نو

 هيقف ىبطاشلا دمحاأ ند بودا نب ىكم نب ىنخغلا دبع . -1497-

 5 ىفدصلا لكع ىبا نع ىور وللا لان
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 ىثون مساقلا وبا ىنتاوريقلا ربج نب قوزرم نب ميادلا دبع .-4198-

 هي عال) ةخس ةلطيلطب

 دبع ابا ىنكي ىطسق زيرعلا دبع نب ريع نب فوكلا دبع -4149298-

 يب م8 ةنثع سلدنالا روغث نم ةدرالب تام فورعم ثدحمم زيزعلا

 ةلطيلطب عيس مدقتم هبقف ىوثرلا دبع نب بلاغ نب فودرلا دبع) -1130-

 + ((1)؟ريغو ملسم بانك ىلاجتتشلا ده ىبا ىلع
 ٌكدخم هيقف ده وبا ىدمالا ديعس نب دمحا نب دمصلا .دبع -1151-

 نب نميلس نب دهتو لاشعلا نب جرف نب هللا دبع ده ىبا نع ىوري
 * ةريغو ميحرلا دبع لوا كحك قع ىور ههربغو ةفيلخ

 عبصا نب مساق نع ىور نورْجُج نب نيفس نب ثراولا دبع -1152-

 نباو ىشرقلا ةيوعم نب دمحتو ةرسم نب سهو نعو رثكاف نايبلا

 نب فسوي رمع وبا هنع ىور ىندصلا مزح نب ديعس. نب دمحأو ميلذا

 ناك لآقو ةيلع  ىفثاو ظفاحلا ىرمتلا ربلا دبغ نب دهم نب هللا دبع

 ةبطرق لها رهثشا نمو عبصا نب مساق دمحتم ىبال سانلا مزلا نم

 نم هنم عيس هيلع ىرق امم ىش هتاب ام لق هنا لاقي ىتح هتبحمصي

 نباو برز نبا ىضاقلا عم ةعامس رثكاو مه ةنس لاح ةقم نر ذر

 نب دمحاو ةرسم نب بهوو ميلد ىبا (نبا) نم عمسو ةقبطلا قلتو ةبلعت

 نب دمحاو فرطم نب دمحاو ىشرقلا ةيوعم نب دهتو ليلخ نب ميحد

 مساق لوصا نم اريثك تيار ورمع وبا لاق مساق نب ةملسمو ديعس

 وبا هنع ىورو مج ملعب ثدحو اهعيمج يف هعامس ثيارف عيصا نبا

 (4) ىفلوملا طب ةرطلا ف.....

 ايجي



' (< 126 .7 125 .1761) 41 | 

 نورعملا هباتك ى اريثك هنع جرخو ىليصالا ميهاربا نب هللا دبع دهت

 تارق لاق (*)رمع ى 3 دا نع بهوم نبا نع دحاو ريغ ىننردخا لي الدلاب

 نب ثراولا دبع ىلع نفسلا ىف غيصا نب مساق دمحم ىبا فنصم

 ةبيتق نب دمح# ىبال ىراعملا هيلع تارقو لاق مساق نع هب انا نيفس

 دبع نع ريغ ودا أهب رجخا .هل كثبيدحلا تسد لَ َح 0 هلع متل

 م ةبيتق نبا نع عبصا نب مساق نع ثراولا

 نب دسا نب (ىلع نب) نسحتا نفادبف نب ده نبا وديبع -1155-

 سنوي نع ىور ريغلا ابا ىنكبي ىنهجلا ثرحا نب دايز نب دج

 ىداهتلا نم عنقما ةنظا ادحاو امود سلدنالا انضق ىلو ىنكعالا دبع نبا

 نإ قداس سلدن الاب ل ملعا هللاو

 دهزلا ىف لثلا هب برسي اخلاص الجر ناك هللا دبع وبا دْيِبُك -4454-

 ل درع سماع حاعلا  نييةلسا نب دعت عم ةطابملاب ةبطرق ل

 وبا لاق نيكسم 00 بحاص رورسج نإ هللا دبعو دوُراجلا نبا

 هللا دبع ىبا دنسم دهازلا ده نب دهبع ىلع تارق ربلا دبع نب رمع

 هللا دبع نع هب افاو رصم ليرن ىناجر 4 رجخس نب هللا دبع نب دهم

 عرس نم | نع نيكسم نيا ىسيع نكاد ا
 رعاش بيدا ىايجلا بناكلا مساقلا وبا دوج نب سيديبع -115ة-

 سلدن الل باتك ةغالب نس سلتا ظفللا باتك بحاص ةركذ غيلب

 هاغلا ادفاو ةيسا نب هللا ديبع ىلع ىوعنلا ىبحي نب دج مدق امل لاقو

 ديبعل ذيموي بنك ناكو سيديبع هد بحرف هلايعا ضعب ىن ابياغ

 02 دهم راظتنا لاط الف همركاو هلزخم ى هلزناو ةيدا نب هللا

 مل © 2 سيديبع هل بتكف هيلا ا ىلع مزع ا ند هللا 1
 نب كسى
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 تايبال“ هذهي هيلع رفوتلاو ةرب هلسب هللا ديبع هبحاص

 اليجبتو الالجا .ىرظلا عسواف مهلك نرظلا لها ديس قاتا

 اليضفتو اميدقت دباهجلا هل تعضخ يذلا هللا دباع وبا اذه

 اليسرتو ابارعاو ارعشو املع مهدب ملعلا ىف هعم اورج اذا

 اليهستو ابيحرت كنم (. . . .) هل لوبقلا نسح ىن رشبلا هل طسبأف

 اليجعت ناك ام مكريخ رّبخو ةمركتو رب مكلاعفا زربخ »ف:

 يشع دما نب
 ىهقعلا دمحا نب ده عمس ىلطيلط راغيد نب ده نب ىسيع -1156-

 « دهم نب هللإ دبع ريسالا مايا - سلدنالاب يلم

 لخد ىسلدنا ثدحم هللا دبع وبا بيهبح نب دهم نب ىسيع -1137-

 ىاجبلا(*)ىراصنالا ميحرلا دبع نب ده نب نيساي نع اهب ثدحو رصم

 نب ديعس وبا هنع ىور ةبغز (دامح) نب دمحا نب (دهت) هللا دبع ىباو

 000002 نيسحلا باو (نايرصلا ةوئس.نب دهع نب. دمحاو سنو

 * ىناسغلا عيمج نبا

 بيدا رومدت رظن نم شلا نكس ىردبعلا دهم نب ىسيع -1158-

 اع لب] ةجافخ وربع ىبا هيقفلا :ربق ىلع دشني هعمس. نم ىندشنا رعاش
 اهنم اهب هيثري انايدا (نمحرلا

 | 01 ىدبلاو انسحلا ةنجولا سس ضرالاب هيراوت اذ امات :رسح انا

 شفلاب هللا نذاي ىنح متاوخ اهقوف نيطلاو تارسال ترثاكنت

 شبقلاب نكستو تالاذم اهدجمن اهنوصو صوعحتشلا كيردمت دعب نمو

 ضقن اهيا ادرلاب ادركح سكنيو همكم اهنع لحي اهبك رم
 يي ةليوط ىهو
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 - -1139رغاش رامعلاب فورعملا ركل نب 00 نب ديحأ نب كك

 ةرعش روثام نمو بيدا

 ماياللو ردزا .ضؤرلا +
  8لاشي ةاومالا للغ |ذبحو ةقوأ درولا تتاح فت نيك

 لابقاو رابدإ نيديدجلاو ةكحاض

 هي نزلا ةناس ىفون ديقف ىشي رشلا روهج ند مق ند  ىينيع -141140-

 ىناسغلا فرطم نب ديحم 5 بيبل نب بودأ نب ئسيغ -1141-

 نب ىلعو سلدنالاب ياضو نب دمح» عيس م8 ةئس اهب تاس ىريبل
 3 أمهريغو ةةتمد 0 رعلا دبع :

 ىرقم هيقف يقفاغلا عسيلا نب هللا دبع نب مزح نب ىسيع -1148-

 نييسحلا ىباو شدلا نباو دواد يباو ىسبعلا نع ىور لضاف بيطخ

 <« دحاو ريغ هلع ينثدح مهرجغو زايبلا نبا

 ةيسا نب بل نب ميداربا نب بل نب بيبح نب ىسيع -4445-

 + هزع9 ةنس ىقوت هيقف بيشو نب كلم ثخا نب نسحعلا وبا ىضاقلا

 دبع بححص ىلطيلط ىقفاغلا دقاو نب راثيد نب ىسيع -444ه-

 ناكو هيلع هقفتو سا نب للم بحاص ىقنعلا مساقلا 5 نمحرلا

 اماما ناكو ريغ نعو هنع ىسيع ىورو 0 هلجب مساقلا نبا

 دهزلا نم .ةيلاع ةقيرط ىلعو سنا نب كلم بهذس ىلع هقفلا ىف

 ناكو ةمدعلا وضوب نيوبفلا :ةخس؟ نيعبرا ىلص هنا لاقيو ةدابعلاو

 دمحم ولع دي وتاريخ < فودحلا»' :ذحالو ىاؤلا كلاكيت 0

 دعس ىنب دلخ ان لاق لبنح ىب .ديحا .ىنربخا لاق. ىنانكلا اان لاق

 نا.راخيد: نب ىسيع نب. .نابا نع ةبابل نب(*زرمع نب دي ىرتكل ||

 ايتفلا عدي نا ىلع همايا رخا ىف عمجا دق ناك رانيد نب يسيع ةابا
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 بهو نبا بتك ير ثيدحلا نم ةاور اس ىلع سانلا لمدعيو ىارلاب

 | تام هنا لاقو ديعس وبا :ركذ كلذ نع ةينملا هتلجمعا ىتح اهرهغو

 * [[[ ةغس

 ثدحم هيقف ىضاقلا عبصال وبإ هللا دبع نب لبس نب ىسيع -4145-

 دمحا نب دمحا نسحلا وبا مهنم ةعامج ةهنع ىورد فراع روبشم

 + ىدزالك

 ل ةلحر هل عبصالا وبا ىرقملا نادعْس نب ديعس نب.” يسيع -41146-

 نب ركب اباو :قلذاش# نب ميهاربا نب دمحا ركب ابا اهيف ىقل قارعلا

 000١| مع دب] هلع ىور ىرهب ال للاص نب ده ركحب اباو مسقم
 « ةارق مهنسحاو اتوص سانلا بيظا نس املاع ًالضاف ابيدا ناك لاقو

 نب ىسوم باححصا نم ىندس ليوطلا هللا دبع نب ىسيع -1147-

 اهيف ريصت ند ىسوم و مايا سلدن الاب ميانغلا كغ ناك ريصن

 يلام ن: نمثع نع مكحلا كبع نب هللا دبع ن نمحرلا دبع كلذ ركذ

 * ةربغو

 رعاش نزامخلا عبصالا وبا (4) ناملوف نب هللا دبع نب ىسيع -1148-

 هل دشناو مزح نب ده وبا ةركذ روهشم

 ىلجا نس رودحتملا ىنافاوو ىسفن ثبهذ دقو ىدعب عماس ىنناك

 ىل رحاو ةوركمب ىلع الوقف يثدح ىلع عوضوس شعنلاو نيلوق

 لمعلا فلاس الل رض الو عفني ملو دادولا ضخم وا ىب ثماش نم

 *(5)عو4 ةكس ىفوت ةيسرمب ىركقملا ىلاسلا ندمحرلا دبع نب(2)_يسيع 1

 4). رض (9) رخوس (5) فلوملا هطخ ررقت

0 
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 رعاش بتداكلا عيصالا وبا ن ,اسزف ند كلملا دبع نب(1) ىسيع .-1149-

 ةرعش سهو ةرهغو رماع نب ديلولا وبا ةركذ بيدا

 اكلاح دوسا ضرالا هجو داع دقو ةبابن ردبب اهافرسك سمشو

 اكلاسملا اهنم ىانيع تار نا لل هدالب نع ىجدلا ريط اهب انرطا

 اكسانملا انيضق ىتح هباب ركع لزن مل وبلا نم انيب اني انبجمع

 #« م1 ةنس ىفوت ىوشا  بيبح نب نمحرلا دبع نب ىسيع -11850-

 1298 ةئس ون 0 ىرقملا ىلاسلا نمحرلا دبع نب ىسيع -11851- 

 در ىسلدن ةقثلا ملسم نس مصاع نب صاع نب ىسيع: 159

 « 08 قس 0 0 ةدبالاب تام ةريغو ىسوس ند دسا نع

 نم ةبطرقب عيس(*) ىتبسلا نميا نب ريذن نب الغ نب ىسيع ت1185-

 من ةنس ئفوت عبصا نب مساقو كلملا دبع" نب: قير كلخا نو كيلا

 * ىضرفلا 3 ةركذ ةنس 21 نبأ وهو
 ملاع ظفاح ههقف ةعامجلا ىضاق يسوم وبا نارمع نب ىسيع -11ة4-

 ىضاقلا ىديش تعيس عقصم بيطخ اهل عماج مولعلا ا ري

 سلدنالاب ىور هلثم ىينيع رث م لوقي ده نب نمحرلا دبع مساقلا ايا

 * ىفوت نأ لل ةدحو 2 لزب ملو ةريغو درو نبا نع

 روهشم ةبطرق لها نم ارعاش ابيدا ارجات ناك( 2)ل هت نب ىسيع -1158-

 ةوراز مو 0 هلو ةرعش نس ذشق|و' دمحأ نب ىلع دمح#م هنأ هركفد

 هتشيعس نم ةوعنمو هناكد ى اودعقف

 هديدو روزملا رجخم ثتفلتا لاجر نم ةروز هللا نعل

 )4( مدقم (2) مص



127 .761) 111 

 هئيح ةوميرد مل رجتلا وبا بابلا دجي مل ةالصلا دارا نأ

 مهف هلو
 ىجوق سانلا ىف ضيفقسي نا لبق ىحيرل اوخدصا مكتحنو مكحدو
 يرش نانج انناكد سيل اوليطت ال تكمسبلج ىف اوففخ

 . رمع ةمسأ نم

 هيقف ةيرملا لها نم صفح وبا ىنببجلا رمع نب ده نب رمع -4150-

 * ةريغو دهت نب متاح هنع ىوري ىرجالا ركب ىبا نع ىوري ثدحم

 ىلع ىببأ نع ىور هيقف ىرزوتلا هللا دبع نب دمحا نب زمع -4453-

 « ىندصلا

 ب ه0 ةْخس يفوت ىبطرق ف ةالوخلا نميلس نب كلملا دبع نب رمع -4458-

 مساقو :و ةابا عمس صفح و با لبان نب 0 نيسح نب ريع -1159-

 ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور مهلد ىبا نب دهتو ىنايبلا عبصا نبا

 لا 00 ةيجشتسا نب ميعاربا نيادمحا نب دمجم هللا دبع وباو ىرمنلا

 # قرذعلا سابعلا ىا حويش

 ىتا نباب فرعي صفح ابا ىنكي بلاغ نب صفح نب رمع ب1460-

 دبع نب هللا دبع نب دمحتمو ىلعالل دبع نب سنوي نع ىوري مامقلا

 00000 ]0 نب دلخ هنع ىور م0 ةنس سلينالاب تام مكحملا

 0 ليلخ نب دمحا انا لاق ىنانكلا ان لاق مزح نب دهم وبا ربخا

 اكو مامن ىببا نبا وه صفح نب رمع نربخأ لاق نعم نب داخ

 1 هللا دبع نب دمحم ان لاق امعلاص افيفع اخيش

 نيخموملا ريما سلجم رضاحت نأ لاق ىلع 1 ده نع ىعناشلا انإ

 نب نسحلا 8 دولا لاو ف 5 أكو بيدا ى يبأ نبا هيفو روصخملا رفعج ىبا
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 نسحلا رماآ نس ايش رفعج ىببأ ل 1 و نذر ,افغلا ىتاف(*) لاق ديز

 ام لاقف هلاسف لاق 0 ىببأ ىبا مهنع 0 نسحلا لاقف ديز نبا

 لها مهنا دبشا ننيموملا ريما اب ”قافف. تيذ ت1 لباَي مهيف لوقت

 دق رقعج وبأ لاق م 1 اوريثك نيملسملا ضارعا ف ف مكه

 لاق ديز نب نسحلا 0 0 ىنينموملا ريما 5 نويرافغلا لاقف معدح

 مكعني هنا دهشا لاق ديز نب نسعلا د لوقت ام بيذ ىبا ىباي

 ريما ىنخفعي وأ لاق ّى لوقت ام لاق كَسفن نع هلس نيئسويلا ريسا اي

 روغ نف لاملا اذه تذخا كنا دهشا لاق ىنربختل هللاو لاقف نينمويلا

 لوقي لعجو بيذ ىبا نبا اقف ى ةدي عضوف هلها ريغ ى هتلعجو هقح

 اذن فتككرتلاو مليدلاو مورلاو سرا انبا تذخاال ا الول هللاو امأ هل

 [ذككياف رويعو ركب ودأ 1# د5 و ىبا نبا لاقق كيم ناكملا

- 

 فككئلتقل قذاص فتككنإ ملعا نأ ل هللاو لا 2 ىلخو ”هافؤ راعج

 هبا ىلحتف لاق مورلاو سراف افقاي اذخاو ةيرسلاب امسقو قلاب

 نم ككل 5-5 ال ىنا نينموملا ريما اي هللاو بيذ ىبا ىبا هل لاقف

 ين ىديملا

 جراوخلا نم ناك نوضفح نباب يىورعملا  صقح نم رمغا 0

 (هأع) نيتئامو نيعبسو ..يسمخ ةنس لتق هير لامعاب سلدنالاب نيفقياقلا
 ناك هنال  ةرمسا لاطو نيطالسلا بعتا اعاجش ادلج ناك

 (1هج.رثشبت) ردشبد ةعلقب فرعت تكلانه ةعلق ةرورضلا دنع  نصخشي

 زاوت ةجورخكو هرابخا ى  سلدنالاب تثغلإا 3 عاغمالاب ةفوصوم
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 هدلو نم هنا لوقي ىيناوردقلا .نوعبس نب هللا دبع ده وبا ناكو ةفلتخم

 « هيلا هبسف لاصت|ا ظفحمي نكي ملو

 « 04 ةلس ىفوت ىريبلا سجن نب وربع نب صفح نب رمع . 4169+
 ثيار دهم نب متاح نع 9 ثدح“ هيقف نايد نب رمع -14103-

 <« ,عزع8 ةنس نم رفص ىن ةزاجالاب هل هدي طخ

 لايعا نس ىضولبلا ظيلعلاب ىورعملا صفح وبا بيعش نب رمع -1164-

 ناك هنا لاقو مزح نب دج وبا ةركذ ةبطرقل رواجمملا طولبلا صحف

 .نيثالثلا دعب اهحتتفاو شطيرقا ازغ ىذلا هناو نيسبرلا لق نم

 بيهعش نب زيرعلا دبع مهرخأ ناك نأ لل ةدعب. ةوخب اهلوادتو نيتئامو

 ناكو ا 1 2 مورلا كلم نيطخطسف نب سونامرا ةمادإ 0 اههينغ ىذلا

 ديعس وبا .ةركذو «, لاق اذكه سلدنالا لها (*)دعس اهل. نيجتتفلا رثكا

 ةردزج بحاص ريع ,وبأ ىنسيع .نب ريع نبأ ,بيعش لاقف سنوي نبأ

 بيعش بنك ناك دقو [. ةئس دعب اهحاف ىلون ناك نطيرقا

 رصمب ةريغو ىلعالا كْنَع نب سود ىدج نع نحو قارعلاب اذه

 امهدحا لاقف الوا همسا ى_ افلتخا دقف سنوي نبا مالك مالك رخا اذه اضيا

 كلذ لولو للاب ةافصؤو روع نب بسيعش رخآلا 010 بيعش نب رمع

 نكي مل ناو نبتفلا ارضح انوكد نأ لمتعو رخآلا نبا ايهدحا نأ ايلقل

 2 ملعا هللاو امهدحا لكم باقثا كدقف

 مسأ ظفحا ال سلا لاق صفح ودأ ىبيجتلا دهنشلا نب رمع -1465-

 بدالاب روهشم رعاش سيئر وهو هيلع ثبلغف 4 بسن ةفص ةذهو هيدا

-. 
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 ردا اكو أيئم قنوت نيع 3. ربخعم رهدلا اذ ف ساغلا ةيدحاص قا

 رضتحتت نيخلا باش ى اهنكال مره اهب ىدوي الو رت كثسيل

 رختد نييباح ىغبلا تككردي م مهدو لافطا 3 تريح ادا

 لال نوح اهيلع دوم قودعد بهل ىلع ف ماس ررذن ايناح

 رجحضلا بلس أم ىضرلا هم كيطعد ةيناغ قاثيم مهقانيم ناك

 و رجحت ايي قدصلل مهاوعد ومس 5 مهبولق قب ف نانلا قفني ول

 رطولا هد  ىضقي أم ريداقم ىلع ةدراج لوقلا وفن نبينكال

 ريعلا دغند اذهو كاذ نيبو نك  ىضغي وأ ندعمملا  ىضغي

 رسحتكت تاياغلا هنود ىدم لل مهسفنأب اياجدعا ساغلا ل

 ردصب الو عيهس 55 سبيل لهجلاف مهترذع 3 مهتلذع 2

 رعب مهفأن | ىف ربكحدللو 000

 ثيلعت تناو ءاهرلا كفس كظح ملعت ىدن اك قو

 (*)دوعلا عم تدرزف تيثر اضرمم ط 0 ياديلاو

 نيلَسلا] قاع دوعد امم ديعلا لاله نا ككين اذح

 ىدادعد نبا كلامو زي ىنكالو  ىسفن ا

 ىلذهلا دماح نب . حي 0 فسوي نب هللا ديبع ا -1166-

 دمع“ نب نمحرلا دبع رصانلا اهانب ىنلا ءارهزلا ةنيدم نس ىوارهزلا

 « ىاسغلا ىلع ىبا خوهش نم وه ةبطرق نم ةبرقم ىلع

 وبا ىسيقلا شيعلا ىبا نب ىفلخ نب زيزعلا دبع نب ريع -4163-

 ضعب , هيلع ثعمج ىنقتم دوجتم ىرقم ىقرول ةقرولب ىضاقلا صفح
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 "2 لي ىفوت تاارقلاب افراع ناكو ةقرولب زيزعلا'هللا.باتك

 + ةثايسخو نيعبسو

 ىبخ# نب ىبحي نع ىوري (2) ىربلا ىنانكلا ىسوم نب رمع -4168-

 , < هع ةخئس نام ناسح نب ديعسو

 مشاه نب وردع نب ةراوز ند ريزُت ىبا نب بعصم نب ريع -1169-
 « سنوي نبا ةركذ ىطسقرس ىردبعلا ليقو ىدابعلا

 دبع نب ديت هللا دبع ىبا نع ىور صفح وبا ةرامن نب رمع -14170-

 اف |رط رز] هلع ثدجا ربلا دبع نب رمغاوبا هع ئور ربلا انبع نب هللآ

 ' اهقف ى ربلا دبع نب هللا دبع ىبا ريراتب ةرامن نب ريع صقح وبا انا
 * هنع ةاضقلا ى .هياتكبو ةبطرق

 ةغالبلاو بادالت نم ظحلا رفاو بيدا ليبلق نب ماشه نب: ريع .-1174-

 * رماع ىنب ديلولا وبا ةركذ

 لحر ىليبشا ثدمع# صفح وبا (سوريع نب) قسوي نب رمع -41172-

 لحر م ديعس نب نونحس بعصا نم ةعايج عييسق ناوريقلا 2

 داع مث هتقبطو مكملا دبع نب هللا دبع نب ده نم عمسف رصم لل
 روهشم وه لاقو مرح نب دج وبا هلاق تام اهبو اهب ماقاو ناورهقلا كل

 ناورهقلا هيقف ىرسافلا ىسيع نب ىسوم نارمع وبأ ىور دقو ناورهقلاب
 يب م١8 ةنس ىفوت هقيرط نم اثيدح هيلاما ىف ْ

 ماماللا نب بيصخ نب دهن نب ىسوم نب فسوي نب رمع. -1475-
 جب مسا ةنس ىفوت ىليطت

 (1) ضايب (2) ةروع اذك ا

 ١ ١ م 00
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 3 ع 0 ىفثوث ى .عسأ أ وس نس نول نا 0 -1174-

 « ه0 ةناس ىفوت(2) ىجتسالا (1) سامع نب دهم نب نمثع -1178-

 وروع ودا ىجحيشبلاب فرع ىهخداللا ىسيع نب دهس نب نيل تسل 0

 2 08٠( ةكس ىثون نراع هدف

 سا ةربق لها نم ىربقلا 2 نس 0 ند نمثع. -4111-

 تام ثدحم ىبطرق ىسرافلا ثتلصلا نب بودا ند نيثع -14178-

 مم ةنس ليقو معا ةنس اهب

 ةيرق نككاحدطو ىكاحدطلا# غبصالا وبا عبصا نب نمثع) -1179-

 (*)( ىضرفلا# نب ديلولا وبا ةركذ...... ةيجب

 (ةزد ءرمع ونأ ى كا اي نس دومح ص ردب كب مبا نب نمثع -1180-

 ةبامعبرأو نيرشعلا كديعد أاهريغو قارعلا للا لَحر لقشردوح يم ىسقافسلا

 أاهيف نسو اهلخد ى خلا داليلا رابخا نس اريثك لنرعو هعلحر د عحرسأو

 لصوو اعرنس فرصناو بتكو ريثكلا عمسو ماعلاو) ةياورلا لها نم

 حر مث اهراطقا ى ى لاجر (سلدنالاب ةئرد عيت و زا 9 هك برغملا ا

 ىبا نع كيمنح مورلا ردازج نس ةردزج ع |دداجم تابَِو ةيقيرفأ ىلا

 القاع الضاف ناكو ايلخد ىخلا دال ادلا نس ةعامج نعو ناببصالا ميعت

 ىندشناو هنع كتبتكو اريثك هيلع تارذ ىديمحعلا لاق مفي

 اهمضقف قطت مل ةلاح 3 ل أمود كودع 5 اذإ

 (4) ح (2) ضاهد (5) ىص 4) نص (9) سايب (5
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 ابمضغ عطتست نكن مل اذا هفك ىفنآن. الو لبقف

 ىدشنا لاق ركب ىبا نب نمثع(1] ركب وبا ىندشناو ىديمعلا لاق

 قرباجلا رفعج نب هللا دبع ىدشنا لاق طفاحلا هللا دبع نب دمحا

 1 ةسفنل رتعملا نبا ىتدشنا لاق ةرصبلاب

 بياعملا ريخ نم ككلتو دوسعلا الا ينباع ام

 تهاذف اوبقذ نا'نانورقم داسعلاو  ريخلاو

 براقال/ تامذم كلمت مل دجحملا تكلم اذاو

 بياطالا اهندلا ف تدقف نيدساحلا تدقف اذاو

 نورزاكب ناهف نب هللا دبع ىندشنا لاق سلدنالاب اضيا ىندشناو لاق

 عجتفملا هللا دبع ىبال ىركسعلا دمحا وبا ىندشنا لاق

 | اذ خلل هدو كر لجلو لبتقم هجولا هلم قيدص اانل
 هكرلاو ا انع عنميو الوط انعسوي فيصلا راهنب هتهبش

 نم ىفحتصللا نمثع نب رفعج نسعلا ىبا ريزولا .نب ضثع -1181-

 * ىناورملا ده نب مسأق ةركذ رعشلاو بدذالا لها

 ديعس ابا ىنكي ىئريبل ىعالكلا(#]ديصح نب ديدح نب نمثع -4489-

 نب سنوي عمسف لحرو .ةوكحنو سلدنالاب . يتعلا دمحا نب ده عمجس

 م« مم( ةنس سلدن الاب تامو ىلا ' دبع نب د هللا دبع نب دو ىلعالا دبع

 ةدنج لل ةتبسن لاقو 1 ةركد اذك مهلُذ نب نيثع -1185-

 ليعيسا نب دمحا ريع ىتا ىضاقلا ىخا نبا وهو ادهن هيبا مسأ ن ,ىمظاو

 نيجحلاصلا' ةأيذالاو را اهقفلا نم ناكو هباب  روكذملا مهلد نبا
 . ٠ يس نت

 (4) اذك رص (9) (ط+لا لكشم) ص
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 ابيرق ةفتفلا لبق اهخويش ىلع ةناجيب هقفتو دحاو ريغ سلدنالاب عيس

 + اهوحن وا عمع ةنس ى(*)تاسو ةثايعبرالا نم

 سلدنالاب ارعشلا تاقبط باتك فلوس ةعيبر نب نمثع -1184-

 « م٠ ةنس نم ابيرق تام

 ارذالا ى هتف ماما ىرقملا ورمع وبا نمثع نب ديعس نب نمثع -1185-

 نيخمز ىببا نب هللا دبع نب دهم سلدنالاب عمس بيدا رثكم ثدح»
 ابا عمسف ةثايعبرالل لبق قرشملا لل نلحرو ةريغو ىرببلال ةقلا

 ربع ني حولا دبع دج اناو ىضاقلا ردب :ند دي ني نمحا ل |١
 ىرصلا .باّدخلا نسعلا نب ريغم نب باهولا ٍدبعو ىكلاملا ده نبا

 ارقو ديف سارف تاءارقلا: لع بلطو ,هريغو ىكحلا سارف نب دمحاو
 ىفو اهيف فلاو تاارقلاب ردصتف سلدنالا لل داعو ريثكلا عمسو

 عمج دق ىخايشا ضعب تيار .ةريثك :ة يهشم :كففلارت ابلاج ر تاقبط

 اروهشم امدقتم ظفاح ناكو فيلات ةيام وحدن هزج ىن هفيلاوت ركذ

 هنع ىور عاعأت ةخنس لاوش ىف ىئفوت ةركذ ند. بانطال نع ىنغت ةرهش

 نم ركذن اممو :مهركذ لوطي تاعامج

 بدال( ىلا ىزعي نم لك ىلع ىرجب امو نامزلا لاح اوركذ ذا تلق دق

 بسحعلاو نيدلا لها ةساسخلا .لها هعرجي لذ نس علبا ىش ال

 هلوق ةرعش

 بيرلاو عيزلا اةتمال نيضغبملاو هب لوسرلا اج أمد ىنيمياقلا

 انا نأ دقت أ نم ىدربخا لاق جبع نب ةيوححت نسحعلا ودا ىنربخا

 اهب 'نارقلا هيلع ارقت ةناحبر تناكو ةدم ةيرملاب ارقا ىرقملا ورمع

 فقاؤملا 2 ةدجب بيضي اهل رجشدو ارقتف ردس نلاخ لعقن ا

 عبسلا جراخ هيلع تارقو عنتماف ةزاجالاب هتبلطو هيلع عبسلا تلمكاف
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 ىرسكا اهل لاقف رمل ف. أورفنت ال اولاقو موي تاذ هيلع تارقف تاياور

 هللاو هذه ّلثم زيجا ال انا لاقف راوخلا و اورقنت ال اولاقو تلاقف اجلا

 + اعضوللا كلذ ى. اهتزاجآ بتكف ابل ببتكا وا تحرب ا“

 يب معإ ةنس ىفوت ىريبلال بيلك نب ديعس نب نمثع -4486-

 ع« "00 ةنس ىفوت رخآ ىرهبلالا ديعس نب نمثع -1187-
 » ك6 ةنس قوت صوقرت فرعي ىنايج نانكلا ديعس نب نمثع -4188-

  ىسيع نب ميهاربأ نب ديجتملا دبع نب نمحرلا دبع نب نمثع -1189-

 نب ةيوعم ىلاوم نم ورمع (*)ابا ىنكي ندئرت# نب ديزي نب ىبحي نبا
 ىقبو حاضو نب دمحم عمم ديز ىبا نباب فرعي نيفس ى 2

 5 ىطسقرملا رصن نب مهارباو ىغشنكا مالسلا دبع نب دهتي دلخ#

 * دعس نب دلخ هنع ىور تلم ةنس سلدنالاب

 نمحرلا دبع نب مام نإ مكحلا نب نمحرلا دبع ريمالا نب نمثع -1190-

 « ةلسم نب رماع ودأ ةركذ بيدا رعاش ةيوعم نبا

 هيقف ىملاسلا مث ىبجوشبلا ىمخالا ىسيع نب ىلع نب نيثع -4191-

 « ةريغو ىفدصلا ىلع ىبا نع ىوري ثدححم

 نب ىسوم باحصإ هوجو نم (ىشرقلا) ةدبع ىببا نب نمثع -1099-
 علبغلا باعك ىر تباث ههساو سلدنالا نثق ١ |بدصاش نيذلا ريصن
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 كا ارصنلا (شوديع نس ريمدتل ريصنت نب ىسوم نب زيزعلا دبع ةبتك ىذلا

 نم ايئدلا نع فورعلاب ر , وههشس ملاع دهاأز سما نب نمثع با[ | 0-

 ىباأ نب ركب وبا ىربخا لاقو مزح نب ده وبا هركذ ةجعتسا لها



 ركنا (1761. 180 7.)

 اي ةجدتساب ةراد باب ىلع ساحم نب نوع سك لاق ضايفلا

 3 عمطت < ندثع

 ىلع ةمَشَ] رس

 زوهشم بناحلا نسحلا وبا نيسحل | ىبا نب ده نب اىلع) 1917

 سلدن الا لها راعشا نس تايهبشنلا ف بابك هلو رعشلاو بدالاب

 ده ةندغلا مايا 08 منع ةب رماعلا ةلودلا كل ناك

 ةبطرقب ىفوت ىكاطنالا رشب نب ليعمسا نب ده نب ىلع -4498-

 هب |”الا/ ةئس

 نب ةدجمن لهس ىباو ىماغملا ىسيع نب ده نع ىوري دوجتم ىرقم

 جارس نب كليا دبع ناورم ىباو ىوحتلا ىسيع نب نمحرلا دبعو :مهلس
 ىدأو ةلطيلط لدا هديقف ةآس نب نمحرلا دبعو ىشقولا دمحاأ نب ماشهو

 ىنبسلا ريغصلا دويح نب نمحرلا دبعو نايك ىلع ىبأو ىركبلا ديبع

 دمحتو ةمعنلا ند نسحلا وبا هنع ىورد ىبطرقلا مزاخ نب ركب ىباو

 رشع نماثلا ىف قفوتو ةثامعبراو نيسمخلا| دعد ةدلوم ميحرلا دبع نبا

 هيقف ريبطرق ىبلغتلا نيدمح نب زيزعلا دبع نب ده نب ىلع -1197-

 « ةسايرو اضق ثيب لها نس روهشم
 لها نم لالجلا نباب ىرعي ىفقثلا هللا ةدايز نب ده نب ىلع -1498-

 ىنوتو ةيسردد ةنودملا ىرقي ناك نراع هبقق لضفو هقؤو ةلالج ثك2هيد

 « ةثايسمخو(1) ماع

 (1) ضايب
 ن1

 هةر
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 5 ةناس ىفوت ىإهبشالا لاابع نب هللا ديبع نب ده نب ىلع -1499-

 دهاز لضاف هيقف(*) نسحلا وبإ ليذه نب ىلع نب ده نب ىلع -1900-

 نييلس دواد ىبا هبيبر نع ىور ابلها دنع مظعم ايندلا نس للقتم ىرقم

 اترسم دواد ىبا بات صا رخآ وهو هقكرببو هب عفتناو رثك :كاف جاجتن نبا

 ةدبد مدخل اع رد ناكو ىخايشا س ةعامج هنع ىورو ىنسب هثكردا

 هل هلوسر ثيدحو هللا بانك ىرقي لزب ملو جاتحمملا بلاطلا نوعيو

 « ةدوهشم هتزانج ثناكو هلع ةنس د ىفوت نا

 ىلع ىبا نع ىوريد هيقف ىلظيطلا رواغس ند دمحتم نب ىلع -1201-
 + ىقدعلا

 ديقف . بطرق ىسرافلا ديف نب دمحا نب دمحم نب ىلع -4209-

 (1] ممنم ةءامج نع ىورد رورهشم ثدححمم

 سلدنالا مدق بيدا رعاش نسحلا وبا ىرخفلا دمحا نب ىلع -1205-

 ىندشنا .لاق هل دشناو دمحا نب ىلع دمح» وبا هركذ دادغب نس

 ةينادب هسفخل ىرذهفلا نسعلا ودا

 بدا ىذ ريغ نم اسمكم هذ كبي بدا نْم فنا 3 لن ىلا تول

 بقللاب ثيدوث اذا يضاعتما! بسح اهل تءضعتما الا رعاش ىل ليق ام

 بلقنم لضفلا لهاب ردد فس لب ةلزنم فمخس ىدنع رعشلا ىهد اسو

 اا و رجرب لاما ف ناكر اهبحاض ناثلا .دنع نا ةعانض

 كقحلا نم اهندلا بقح ىلع ىقبا ةرداب هنم ىشخفقو هاضر جري

 برعلل تيغبا ةرثام ىاف فرش نم رعشلا ناكم تاهج اذا
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 هلصا ده وبا بلاغ نب مزج نب ديعس نب دمحأ نس ىلع -19204-

 قنا نب .ديرؤمل كوم ديزي ةملما .مالسالا ى. ئضقالا :ةدجو سسزفلا ل
 لس ماكحالل اظبدنتسم ههقفو ثيدحلا مولعب املاع اظفاح ناكك نيفس

 دعب ايندلا قى اده»أز هميلعي لماع ةمج مولع 2 اديفغم ةيايللاو بانحلا

 كلامملا ريبدتو ةرازولا قع هليق نم هيب الو هل فاش ىتلا ةسايرلا

 نم هب ققحتت ام لخ ىن ةريثك فئبيلاوتو ةمج لياضف اذ اعضاودم

 تاديننلاَو نافخصملاو ثيدخلا ملع َّق نبيحللا سس محو مولعلا

 نب دمدأ رمع ىببا نس ةغافس لد أيحب اعامس عمسو اريثك جخاينس 7

 ايابك ثيدحلا دقق 5 نقلا ةيامعبر الك لبق روسجلا نب لمدد

 لمجل ةعماجللا 00 9 ملا لاصيالا باتك هامس 0

 نمو(*) نيعب انلاو ا 0 بق دروأ ماضل ةدبعلاو 3 هيجوأ

 ابياع ةقد انف لكل خوي أو هقفلا لق او ف ىنيملسملا ةمداأ نم مهدعب

 نايدو ديئاسالاب مين ةنسلاو ردا نم كلذ فل ةدراولا دال

 ماكحالا ل لو ا اك 0 هلو يق لوقلا قيقعدتو هءلكح ككلذ

 ى ليلا ىأ لبصفلا كب جاجمحلا دارباو ىصقتلا ةياغ ىف

 بانكو هةفلا باويبأ ىلع 00 2 امجالا د باتو 06

 راهظا تن اكو ضعبب أضع قلعتو أاهبلط ةيفيكو مولعلا بنارم تك

 نم مهيدياب اس ضقانت ن ا ليجدن الاو 5 ةأرو هغلل ىر انتل دويهيلا لندن

 بانكصح فكلذكرو هيلا قبس ايم اذدو لد واع لا لمتعد ١00 كاذ

 هناق ةيبقفلا ةلثمالاو ةيساعلا ظافلالاب هيلا لخدلاو قطنلا دخل بيرقتلا

 مل ةقيرط هد نيقرخمملا بئذكو هخع ىلا ءوس ةلاز و دئايد ف كلك
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 انيار امو لاق هيف ىدييلا مالك اذه انلع ام ى هلبق دحا اهكلسي

 سفنلا مركو ظفحلا ةعرسو ءاكذلا نم هل عمتجا ام ىف هللا همحر هلثم

 نيسيخلا دعب تاسو ةبطرقب ”مع ةنس رطفلا ةليل ىف هدلوس نيدتلاو

 لاق لي وط عابو عساو سفن رعشلاو بادالت ى هل ناكو ةثامعبراو

 دقو لاق رهثك ةرعشو هنم عرسا ةهيدبلا ىلع رعشلا لوقي نم ثيار امو
 02 مجحعملا فورح ىلع ةانعمج

 انفت هتاذلو ىقبت هعياجف انكرذاو انفرع ام الل رهدلا له

 انزح تفلخةساو ىرطلا رمك تلوث ةعاس ةرسم هيف ثنكما اذا

 انك نكن مل اننا هيدل دون فقومو داعلا ىف تاعبت 2

 انع هب ذلن انك ىنلا تافو ةرسحو مثاو مه ىلع انلصح

 انهي ال كشيعف ىجرد امل مغو ىنا امب لغشو ىلو امل نينح

 انعس الب ظفل سفنلا هتققح اذا هنوكي رسن انك ىنلا ناك

 نمحرلا دبع ةبطرقب ةعامجلا ىضاق اهب بطاخ ةليوط ةديصق نم هلو

 ابيقو ملع ام فانصا ركذيو ملعلاب اهيف رخهفي رشب نب دمحا نبا

 برغلا ىعلطم نا ئنع نكالو ةرينم مولعلا وج ف  سمشلا انا

 بهنلا ىركذ نم عاض ام ىلع دجل علاظ قوشلا بناج نم ىنفنا ولو

 بصلا ىلكلا شحوتسي ناوذغ الو ةبايص قارعلا ىانكا وعدن ىلو(9)

 بركلاو ىساتلا ودبي ذينيحتف مهنيب ىتلحر نمحرلا لزني ناف
 بسحكلا هب ء يجمت هلع ام بلطاو رضاح وهو هتلفغا لياق مك

 برقلا هتفا# ملعلا داسك ناو ةصق دعبلل نإ ىردي ككلانه

 هسفنل جدلا نع راذقعالا ىف اهنمو

 بئذ استيا _ينلاب نم ىلع سيلو ةوسا ريخ فسوب ىف ىل نكالي
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 بنع قداص ىلع ام مولع ظيفح ىننا قدصلاو 8 لاقو لوقت

 ىرخا نم هلو

 رضاحو داب لك ىف اهرشناو اهثبا مولع ايندلا نم ىانم

 رضاحعما 4-5 اه كد لاجر سانت ىلا ننسلاو لآ رقلا لأ ءاعد

 سنقل كشف

 قرشتز قريش قحلا رونف م عماس سفن ف. ىلا لوق هجو نيا

 قلطم قثوملا ديقلا ىرسن امك هرافن ىبسنايف اقف اة

 هسفنل دشنأو

 ميقم ادبا مكدنع ىحورف ىصخحشب الجمترم تحعبصا نيل

 مياكلا ةنياعملا لاس هل ىنعم ىهطل نايعلل نكالو

 ىنعملا اذه ىن هلو

 ليحر انع هلاس كحورو م ليحر كاجحش ىخا لوقي

 ليلخلا ةنياعدملا بلط اذل نيمطم نياعملا هل تلقف

 ةغللا ىف ماسا(5)1ديس نباب فورعيلا (ليعايسا نيردمحا نب ىلع -1205-

 تاعويجم كلك ىف. عمج دقو اريرض:ناكةهذا ىلع امل ظفاح ةيبرعلا ىفو

 ناك فرصتو ظح رعشلا نب ككلذ عم هلو ةمدقت نم ىلع اهيف ىبرا

 رك دح مث ىرساعلا هللا دبع نب دداجم نشيحلا ىنبا ريمالل اعطقخم

 ىلا برهو اهيف هفاخ قفوملا نب ةلودلا لابقا مايا ف ةتافو دعب ةونب هل

 اهلوا ةديصقي' هفظعتسا مث ةدس اهب ىقبو هلايعال ةرواجسيلا لايعالا ضعب

 انييلاو واذ قب نسال ناف ليبس ينييلا كتحار ليبقت كل له الا

 (1) اذك



 ١ ركل (61*1. 182. 182 70)

 ائسو ةلقم ىذو ىرح دبك ىذل ةيون نكلظ درب ىف ليف تيحدض

 (*)انتم الو هغسم نيقبي ايراغ الف هتابط هتححدلط مومه وضدو

 انهي الو سدي ال ىسساف بارق هفشو هنع ةولها ىأان ناحده

 اندا الو داذا هنع اك درولا ىلع موت للا ىالمالل كلم ايف

 ىنافيحت انثي ما كدنعل نوذ اما كيلا ادمكاش كلبقاو ىرهد

 أهيفو

 ابقح هل بحا. ل ىناف ثكفسي ةيذ كل ىمد ىن دكاتت ناو

 انفا اذا هيلع بتع ل نوكي ىنذلاو كتامركم هتنروك مد

 انس ىل كرب درب نس ادغ اس دقف ادراب كفيس رح نم ادغام اذا

 |0031 نمي ييربع ام عرقتس اهدعي مث ةعاس الا ىها لهو
 انتسم قنانس سسا ىمد يف اذا هنائتسا لقا ام ىعمد هللو

 انتميو ىلع ىمعن اهدتعيف اهذلا ةايح ىرهد نم ىل امو

 انع ون "تابصر, ام ايلا 'بيهبح ايتابف اغف ككتضرا ةلعق اذا

 هه 1180 ةنسا ىفوتو اهلوصوب ىضرلا هنع عضوو اهيف لوقلا فرص ةليوط ىو

 نباب ىورعملا نسحلا وبإ ىراصت الل ىقاخ نب دمحا نب ىلع -41206-
 ملع عمج نم دحا اذه ىلعو لصالا ىنايج ةؤناو ةطانزرغب . دلو :شدابلا

 باتكل سانلا ظفحا نم ن

 ىلع لزب مل صلاخ اهندلا ف دهزو قداص عرو عم هيلع مهقفرأو هيوبيس

 اهيفو ععات ةئس ىف ةدلومو هن8 مرححم ى هللا همحر ىقوت نا كل ىكلذ

 هللا همحر ةرعش نم تدشنا ىربكلا ةغارفا ةعقو تناك

 اك وعدنلاو رعشلاو ةغللاو ثيدحلاو نارقلا

 ميذتو ارشعم ظرقت هبو موقتو ىوبلاب دعقت تحبصا
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 ريغ هثع ىور ىفحدصلا ماشه نب دهن ركباوبأ مم ةعامج نع ىور

 * ىخ بانك نس دحأو

 نباب فرعي . نسحلا وبا ى ءاذجلا دمحم نب دمحا نب ىلع -1201
 ىدضلا ىلع ىبباو ىناسغلا ىلع ىبا نع ىوري ثدح» نواعم ويك عفاش

 قوت ةريغو ده نب نمحرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىنثدح امهربغو

 « 200 ةنس ةرخآالا ىدايج ى ةدلومو هر ةنس

 مدقتم لضاف ههقف ىرقم نسحلا وبا 00 نب ديحا. نب ىلع -49208-

 ةهتزانج تناكو ةنس نينايث ليكا دقو هإ|(*)ةنس ىفوث ءارقالل ةقيرط ف

 لوأ ةىح# هلع ىور نس دحأ وهو ميحرلا ديس 1 نونو دك لاق ةدوهشم

 + اهقدهاش ةليفح ةزانج

 سلدن الا مدق نسحلا وبا ىزاريثلا ةدويح نب ميها ربا نب ىلع -1209-

 هنع ىور لدعملا ىرصلا قيشر نب نسعلا دا ىفا (نغ ابن: ثندحو

 #« رجلا دبع نب رمع وبا

 ىببا نع ىورد ثدح# هيقن ىثادغبلا ىربتلا ميهاربا نب ىلع -4910-

 فورعملا ىبضلا ليعمسا نب مساقلا نب ديحا نب ديحا نب ده يم نسا

 هئيقل دمتم نب | .تاح لاق ةريغو ىدادغبلا ىضاقلا ىب اماحمملا ىنباب

 +« هلبق ىذلا نوكي نا هبشبو 6[[ ةنس اراتجم اهلخد ةلطيلطرب

 نسحلا وبا ىراصنالا نادعت نب ىلع نب ميهاربا نب ىلع -1914-
 ةيرملاب ثدح دهاز عرو لضاف ثدح» ظفاحإ هيقف) ناوللا نباب ىفدي

 ىباو ىبرعلا نب دهم نب ىلخ مس ءاقلا ىباو نيدمح نب ده نع ىور

 ةنس ىفوق ىفدصلا ىلع.ىباو ىناسغلا ىلع ىباو جارس .نب نيسعلا
 ىنمحرلا .دبع مساقلا وبا ىضاقلا هنع ىنثدح عالم ةنس ىف «دلومو ننعم
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 اهشا هعرو نم ىكح ناكو ةدم مساقلا وبا هبححص ةريغو ده نبا

 ىل لاق بايثلا ىف ةفاطنلاو بيطلا ى هللا قلخ بحا نم ناكو

 رض> نس ضعب ةدرق بيط رضحا دقو لفعم ى ةدرملاب اموي رضح
 هللا ىلض هللا لوسر ناف بيطنت هل لاقو هيبكتمب ذخاو ناوللا نبا هلا مانق

 ايش هيلع ارقي نمم دحا نم لبقي ال ناكو بيطلا بحي ناك ملسو هيلع

 درو اس نس ةلق انباحهصا ضعب هيلا ىدها هللا همحر مساقلا تنل 4 لاق

 ىللاو هيلع اهدرف بهطلا د هبح ققعحمت دق ناكو ةيسرم س اهبلج

 م هنم اهلبقد نا

 لها نس نوبشا ىبطيطب بقلي ىشرقلا ليعمسا نب ىلع -4949-

 دهن هللا دبع وبا ىل ةركذ لاق ىديمحلا ةهركذ بيدا رعاش ةنوبشالا

 هل دشناو ىوبشالا. رمع نبا
 كتصحنلا 3 علوب اياك :تحش فيها 5- ترادو

 تفجلا ىرط ىدح لثم ىف ابهتاوقا لهج» هبحتو

 ثتفرلا رطاق نم ةريغص ةرطق اهرحا امناك

 ىتفملا ملق نع ثطقس دق اهقلخ ةدماح ةطقن وأ

 (*)ترخلا ىلا ىليللا ةملظ ى ىدتهت دقلو افاستعا ىل ريس
 كبعلا ىف جدحمملا ةدعشك لجرا ىلع ضرالل ى دتشن

 ثتمسلا كلذ ىف اهقازر اهقالخ هللا نا دهشت

 تبلا ةنز نم اهنزوو اهحميبست ملعي نم نحمس
 تنكالب هبم اهتبسن انضلا طرفل اهنم ىعبسنف

 تحلاو بوثلا نهب تلح ةقر نس تالواح ولو الك

 | 11  انصو (ىلعد ةقر .ادص ئنضاوا اذه نم قرا
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 تخدوبنكك نيكد مجد ىنمه» كتعاو ىسفن 11 7

 وبا هنع ىوري روبشس ةيقف نسحلا وبا نىنايجلا لاطد نب ىلع -1915-

 9 جاجمن نب نميلس دواد

 نيعبر الكل بق سلدن الك لخد نسحعلا وبا ىلقصلا ةزمح نب ىلع -1914-

 لاق ىفوصتيو مولع كراشي و نونف ى لكني ناكو ةيامعبراو

 نب ده نب ىلع نب ديح# رهاطلا انا بم لوقي دنناعممس ىديمحلا

 هةةلح ف لخد 0 أولا ىذادغبلا ىف ثلا مساقلا

 ليج ىويسج تمار 5 ىبلق كيت اع

 الوسرلا ثنك لاقو ىفرط بنذلا مزلاف

 ديلذلا تم ىبلقل 4 رط لاقف

 البثك ىنامتك رت اعيمج انك تنالقف

 لحر ىروروملا . يبرصعلا رفعج ن: ىلخ نب(1) ملذح ن ىلع -1915-

 ىنكي ةءامجو دادحلا قي نس تمد عمسف موو ةئس قرشملا 2

 ع (مانع ةغس ىفوت ىناجمب ىرملا نسحلا نب ىللع) -1916-

 ليذه نب د هللإ دبع نب دومحأ ند نونلا ى عد نب فلخ ىب َّى اع) -19417-

 انرقس 7 الضاف اهكيش هللا ةهححر ناك ىسسبعلا ناس نب نحل نبا

 ةرجغو ىعاضقلا سس ريعوب 0 01 ا قرشملا ىلا لجو أدوجتس

 ارقاذ سلدنالا ىلا عجر مث نينانيثلا لبق ةيناث لحر مث فرصناو جيحو

 « (299 ةئس ةبظرقب هللا هيحر ىفوتو ةليوط ةدم ةبطرق عساج# كنف

 (1) يسص
0 02 55 
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 عساجمب ارا دوجم ىرقس نسحعلا وبا ىسوالا ىلخ نب ىلع -4218-

 « ةريغو نيحرلا دبع نب ده هنع ىوري ةدس ةطانرغ

 لها نم بيدا رعاش هيقف نسحلا وبا اجرُس نب اجر نب ىلع -4219-

 0 كنا سحم مركلاو |هسلإو بدالاو ملعلا ف هلو ليلج تيب

 ةرغشب,, نسو روفوم ظخ

 ماركاللو لالجلا وذ انبسح هلغي مل نم ضرع لان نمل لق
 خ سساقمو# هساقم اسوي هنم تليس ةداهشلا اذا ىردي فوس

 :ماكإ# ايفو اهيسفن لو ١ :تانسح ىئوسإ!قن 3 مل

 مادح نم راصف اذهب ىنازيم لقثف ةعنم اذ نك

 ةدهصق نس هلو

 (*) وسار نإ بيهشملاب تمقر سمخو نوعبراو اوبصا فيك

 ىسأ# سس هل ام تيوملاو بيشلا ءادو ءاود هل ءاد. لخ

 نيعبراو عبس وأ ثس ةنس ىف سلدنالا لامعا نم ةريزجلاب تام

 ي ةثامعبراو

 ةسدنهلاب املاع ناك نسحلا وبا ىوارهزلا نميلس نب ىلع -19220-

 نع زجنع نمل فيرصتلا باتك بحاص وه سيلو بمطلاو ددعلاو

 * سابع نب فلخ كاذ ىبلاتلا

 ناب فرعي لضفلاو بدال لها نم ىلع نب هللا دبع نب ىلع -4924-

 * مزح نب ديت ودا ةركذ ىجتسالا

 (4) قافزلا نباب فرعي بهوم نب ده نب هللا دبع نب ىلع -1999-

 )4( ءارلاب هد اوص اهناو هطغد | إل ثح ص



 أ 061. 184 2.)

 ظفاححلا ربلا دبع نب رمع ىبا نع ىوري ىففاع دنسم ةيوار ثدحس

 قى ةدلومو هرج ةئس ىقوت ىجابلا دهلولا ىبباو ىرذعلا سابعلا ىبباو

 نمحرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا مهنم دحاو ريغ هنع ينثدح ا[تع| ةنس نضمر

 نب ذمحا' رفعج وباو هللا ديبع نب ديم نب هللا دبع دج زباز ده با

 + ىدزالا دمحا

 ىفون دوجم ىرقم .هيقف ىراصن الل(١1تباث نب هللا دبع نب ىلع -1995-

 « ةيلاع نس نع ةسو ماع

 ظفاح هيقف نسحلا وبا ةيمخلا نب ىلخ نب هللا دبع نب ىلع -1994-

 باتك حرش نسحاب فلاو رثكاف ىور بيدا لضاف دهاز تدح»

 ةيسنلبب هيلع تفقو هيلا دحا همدقتد مل ادرش راقسإ ةردغإف قالا

 ةأيس ةمج امولع عيج ريبك باتك اضيا وهو هل ريسفتلا باك ىلعو

 + ةئامسيخو نيعبسلا دودح ىف ىقوت نارقلا مولع ف نامظلا ىر باتك

 نسحلا وبا ىقلالا ىجذملا رمعم نب نمدرلا دبع نب ىلع -19295-

 اس ىلع لبقم هسفنب لغتشم ساغلا نع ضبقنم لماع دهاز ملاع هيقف

 نيرشعو ةسمخ نم دس هراد ةبتع رواج# ملو هنيب ىف دوعقلا مزال هينعي
 دبع وبا ةوخا هيلع ىلصو هع ةنس لاوش ىن هنع هللا افع ىفوت ناالك اماع

 دمعت مل ةدوهشم هتزانج تناكو هراف لبج ضيضعب نئدو ده هللا

 سيشلا بورغ دنع اهنم سانلا رثكا باع اهنم لفحا ابلبق طق ةقلايب

 عضاوتلاو ملعلاو دهزلا نم هئم :ربمخلا لالعل عمجا7 هتقو ىف نكي ملو

 #4 --- اضقو ةبححصلا مركو سانلا . نع :فكلاو

 (1) رص
 أت



 ش نأ (1761. 184, 184+ '

 دوج ىرقم ةبطاش نكس شورلا نب نمحرلا دبع نب ىلع -4226-

 («]ةنس ىفوت مزح نب ىسيع هنع ىور ىرقملا ورمع ىبا نع ىوري مدقتم

 « زاهبلا نباو دواد وبإ تام اهيفو 71

 نباب ىورعملا نسحلا وبا ىقونتلا نمحرلا دبع نب ىلع -41297-

 ىبا نعو ملعالا نع ىوري, بادالو ةغللاو وحتنلا ىف ماما رضخالا

 ودا هنع ىندح ةريغو دج لوا نب ركب وبا هنع ىوري موح نب نييلس

 « انذا ركب

 دا نب رداقلا دبع نب ىلع -1398-

 مهريغو حاضو نب دجتتو رازقلا نباو داوم نب ىقب نم عمس ىسلدنا

 3-0 0 قيم سلدن الاب 51

 ىرصحلاب فورعملا ىورقلا نسحعلا وبا ىنغلا دبع نب ى ىلع -1939-

 ةرعشو اهكولس 00 سلدن ال لشد 2 ديدح رعشلا مهكر تنديدا

 دمحا نب ىلع نسحلا وبا ىندشنا ىديمعلا لاق روفوم هبداو ريثك

 سابعلا ِ نا 9 هسفنل ىنذغلا دبع نب 9 شدشنأ لاق ىدياعلا

 اهبددا ركنو ةيلسنلد ىركن 3 0 0 030

 انبيهلد ىشحلا قرتحم 0 فسح ةعول ىذم [ فشق ىباتثدح

 اهبيبح ركذ سف لا ببسحو اركذ ىخن دز نكالو ةرث "د تيل 5

 اهبيرغ سنا سابعلا با ا 32 تعاجتم اسو ةيسنلب ىوها

 اهبيطدو ةبيطب ثان ىتح بيهطد ميسنلا امو ميسنلا به

 اهبيطخ ءاكذ ىف لياود ىرزا قلسيب ودعلا ىلع نيعملا ىخا

 هبيذ نم اهثيل فرعد ناك م ةرصن اليلف اجيبلا ةهيناف د



 لالا |
 هيأ لأ 4

 للا (861. 1847. 185 )

 اهبيغم لبق سمشلا ءاهض ابخو ةيدح رييزلا ىلع ءاوعلا بلغ

 اهبيذكت ىلع قيدصت ناهرب ىدعلا ةلداجم و دمحا ماقأف

 اهبيعصمل ةجحح ىطخ» داقناو صقان نم لضاف نيبت ىتح

 « ةيايعبراو'نيسمنكا دعب سلدنالا لخد هناو اريرض ناك هنا ىنرجخاو لاق

 « مدع ةنس ىقوت ىرهبلا جربجمن نب ضفح ىنب رمع نب .ىلغ . -190-

 ىف رصتختملا. بحاص .ىلظيلطلا دهبع نب ىسيع نب :ىلع. -4934-

 ديمحعلا دبع وبإ بيبخ نب روكش هنع ىوزد مدقتم روهشس هيقف هقفلا

 2 ةرجغو .يشاهلا

 قر (5)ةيلهبشاب ناك رعاش بيدا نسحلا وبا بلاغ نب ىلع .-4959-

 دشناو رماع نب ديلولا وبإ هركذ دابع نب ده مساقلا ىبا ىضاقلا مايا

 ةئمو ةرعش نم اريثك هنع

 بيقر هيلع ضغلا رفوليثلا ادغ بح ىزيخلا ايناك

 بيطو رشخب كاقاك ليللاب هنافجا قبظا اذا وهف

 ةملسم نب رماع وبا ةركذ ىنسحلا وبا ىشرقلا ماهفلا نب ىلع -1255-

 اهنم عيبرلا لصف فصو ىن. اتاهبا هل دروأو

 نازحالا بهذمو سوفنلا لذج 4رعأب يجصأ] وهلل سرعمو

 ناسيب ىلع اهتجتهبد ىهزي ادغ ًاللح هب ناسين هالح

 ىنانع عوط ىغلل اهتحمف اهبابق مادملا ىديا هب تبرض

 نايثج لل مف نيب .نيرغي مجننا كفرطل اهسوكاب تعلط

 نارشن ىلع نارشن نع ام ى طسيب م اهبارش ىشتنا ال

 نابل ىدثك تفلس ةمذال ةياعو ىدث بادالا ابل تناك



 6ع 741. 185. 185 .)

 ةنتفلا مايا ى ةبطرقب ناك زيزو نسحلا وبا 0. نب: ىلع :-134

 ةرعش سو رعشلاو بدال روهشم

 برح يلو ةاشولل ملس وه نمو ةنيهر هيدل ىسفن نس ىسفنب

 كلقلا هنكسيب ىضري ايب تيضر ىتوقشل دودصلا ال ىب! دق نمو

 بنذلا رفغ الف ابنذ اذ ناك ناف هبح ريغ ةدنع بنذ ىل اسمو

 لدم ا ملاع هيقف نسحلا وبا ىضاقلا ةرشع نب مساقلا نب ىلع -4935-

 ارسا نس ةليج ىن ادهاجم ديوملا ماشه ىلع ةرشع ةدج درو داوج غبلب

 نم دشناو رتفلا ةركذ :هنزح»# رهدلاو هسدقي هبجاح ناكو برغملا

 1 دهزلا قر ةرعش

 لومه عسدب داوفلا يبحاو دحا ادبع هللا محرالا

 لومخلا ءادر هيلع ىقلاو حارتساف هسفن ىف لءاطد

 لوفالا لبق ةمالسلا بايا ةراكفا سيش. نم علطاو

 ليلق أامع ةقيقحلا ىرديس هلاعفا تاع ىذلل لقف

 اضيا هلو

 ىتافص 1 ىلاح ريغت

 (*)ىتاهح ىن هترصبا انءاهف ثايملا لبق ةاشخا ثنك اسو

 اضيا هلو

 صاصقلا نم تلبه ىشخحهن اسا يصاعملا و. ىدامتلا اذ مكه

 صاقتنا ىف كرمعو اهبرست دايدزا ىف مود لكح بكيونو

 يد
 صاع ريغ فكسفن رشل ثناو ىش لك قلاخ هللا ىصعتا

 صاغس نم ةينملا دعب امو موي دعب اموب سفنلا
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 مه (8361. 185 ؟.)

 صاونلاب ذخوي مم ككلعفيب ىزجهت فوسو لوقا ام ملعتس

 ضيا لاقو

 بالقناو .كياقب ىلع لدي ىبلق ملعو بانك اي َلْدِبَدك

 باسحلا ما ث زسيلاب رفي ةدري نم ع 3

 حزما ف رذعي اضيا لاقو

 ةولا حزما ىعاود نحزن ةدقع مكححت اذا دادولا نا

 دا اعل دفاع: ةكيرف اولا ا
 ناخ روما نسحلا وبا ىلسلا دودولا دبع نب ةعادو نب ىلع -41956-

 رعشلاو عرابلا بدالاب روبشم لاطبالا نم سراف ةثامعبرالا نم ابيرق

 ةرعش نمو عيارلا

 رصان' نصف قوق ردبب الها:ريازلاب :ابه رفق تيب
 ىرجا<ي هلعن لفسأ ت مهسمو نقي مط بارت ىحرف نم تاليف

 ىرطان دوسآ] تاطسبف ةقز نم هلجر صمخا دقني نأ ثبشخو

 رعاش بيدا ىدامرلا نوره نب فسوب رمع ىبا نب ىلع -4931-

 ةباحس فصو ىف هل دشنإو ديبش نب رماع وبا ةركذ

 بوتكم قربلا عاعشب اهتارق اروس ىراق اهيف دعرلا امناك

 ورمع همسأ نم

 سلدنالا 00 ىرافغلا ليقو ىرفاعملا ليحارش نب ورمع -4958-

 نمحرلا دبع ىبا نع ىور نوفورع» دالوا اند هل ناكو اهنطوتساو

 ليزن 06 مزاخ نب دمحاو ىقفاغلا بهو وبأ هنع ىور ىلبجلا

 * ديعس وبا ةركحذ دقو سلدنالا

 ىازلا لبق ءارلاو ميجلاب ز يلا نب ديعس نب نمثع نب ورمع -1959-
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 رعاش وهو هنع تثحمب دقو عضوم ريغ ى هتيار اذك ىديمعلا لاق

 ظ هرعش نم قيادحلا ىفو روكذم

 (؟] رحب ىلع ىعبدو ىدخ ىلع ىفخو ....... ماوغلا عمه اذا

 ركذلاو ةاجانإا ىف ىهاجحت تناف ىنيلا تاس ىف قرشلا كينيهوب

 العلا همسا نم

 ةلحر هل ةقلام لها نس ثدحس ىكعلا ىسيع ىنب الغلا -1240-

 « هيلع ىنثاو ىنشخلا ثراح نب ده هركذ بلطو

 ديعس !نب ىنمدرلا دبع نب دمحا نب باهولا دبع نب العلا -4941-

 ناك ةريقملا .ىبا نباب ىرعي باطخلا وبا بلاغ نب مزح نبا

 بص ملعلا بلط وى .ةيلاعلا ةمهلاو ءاكذلاو بدالو ملعلا لها نس

 لخدو ةياورلاو عيجلا ىف لفتحاف قرشملا ىلا لحرو رثكاف سلدنالاب

 فورعملا ىرهزلا ايركز نب ده نب مهاربا مساقل | يا نع ثدحوند ادغب

 دمحم ىروباسينلا نسعلا ىبا نعو ىسلدنالا ىوكنلا ىليافالا نباب

 اقب نس نسحعلا ب ةضمحم» نعد لافطلا نباب فرورعملا نسحلا نبا

 ركب وبأ بيطخغلا عيهسو ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع تنب نبا ىرصميلا

 هاك
 0 رجغ فر ةدع حجرخأو نكرم ظفاحلا و نب ص 5 ديحأ هب مقسم نم

 اذهو ةبامعبراو نيسمخلا دعب سلدنالا ىلا هلوصو دنع هعوجر ىف تامو

 95 ريثكخ لضفو ةشان و ملعو ةلالج تمهيد قتيلا

 , برت (ن / مب نب

 نم نطب جرلسو ىحولسلا ( ميظعلا دبع نب) ده نب سابع -1949-

 ىهو ةيلهبسا برقب تناك ةنيدم ةقلاط للا سلا ىقو ١ لويقلا ةطابضق
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 لي (161. 1986. 186

 هيف لاقيف سلدن الاب (4)ةدرامالل ةكلمم راد ثناكو ةييدقلا ىندملا نم

 يا سم9 ةس سلدن الاب ترام مهرهغو دام نب ىثبد ةدانج نب دجهتو

 لا نفسلاب اهنم مدقو اي زاغ سلدنالا لخد(9)لْيجا نب سابع -1945-

 امساك ةانركذ دو ديف فليهم وهو نويفس نب بوقعد ةركذ ةيقيرفأ

 يب ةد رغما

 نب دهت نع ىور ركب وبا ةرخذ ىنادمهلا عبصا نب سابع -1944-

 دبع نب ريع وبا همع ىور عخبصأ نب مسآق 5 نعو نديا ىن د كاملا دبع

 عمس هنا لاقو ىمخللا ديري نب هللا دبع نب دم<» هللا دبع وباو ربلا

 يب [”ال8 ةلئس ىف هنس

 هنع ئور تكوملا ميدق ثدححم ىسلدنا ثرحلا نب سابع -4948-

 + ديعس وبا ةركذ ىدزالا رابجلا دبع نب ىلع نب ميهاربا

 يصرع سلدنالاب ناك لضفلا وبا ىلقعصلا ورمع نب سابعلا -19446-

 ةنع ةاور هع كِرباث هجدأ 0-1 .طسقرسلا ثبات نب مساقل ثيدحلا

 ىننداح راقصلا ىباب ١ فورعملا(*) ىيضاقلا رادع نب هللا دبع نب سنوي

 نب مس ساقل ليالدلا باتكب ده نب نمحرلا دبع مساقلا وبا ىضاقلا

 0 ةداعمج سم لاق كمي ند نيم ند سنو نسحلا ىبا ل يان

 ورهع نب سابع لضفلا نونا نع ذل نب سنو نع جارتس نبأ

 ةديت نسحلا| ودأ 000 هيدأ نع مساق ند كد ا 0 دهازلا ى ااذككا

 انا لاق دمحأ نب ىلع ده ىبا نع سبرش نسعلا ىبا نع ىبحب نبا

 (4):دص .(9) هطربص اذك مضض <



 م (61. 186

 تباث انا لاق يلقصلا وروع نب سابعلا انا لاق رافصلا نب ديلولا وبا

 ليعيسا ىندشنا لاق ىبا ىنرمخا لاق ىطسقرسلا تباث نب مساق نبا

 ءاضملا ىبا نب دمحا ىندشنا لاق رطم نب دومح» نع ىدسالا

 ريشابتلا عايل رهزا لك ىلع ةقرشس ناحدرلا بضق ىرت اما

 ريودتب تنيز ةضف اهنوفج بهذ اهقادحا لقم ايناك

 ا ناك روهشم بيدا رعاش مساقلا وبا (4) سائرف نب سابع -4947-

 ةضور ةفص ى. ةرعش نسو ندحرلا دبع نب ده ريمالل مايا
 رغث اهكحاض اسعل ةفش اهب هناك ناوحدقالاو اهدرو ىرت

 رساع همسأ نم

 دبع نب ليعيسا نب داصلاب لصوُم ليقو ميملاب لموم نب(2)رماع -1248-

 نم ثدحتم نورم ودا ىبصحميلا عفان نب دواد نب نميلس نب هللا

 * سلدنالاب ده نب هللا دبع ريمالا مايا ىف تام ةليطت لها

 ريمالا مايا ىف تاس ميدق ىسلدنا ثدح“» رفعج ىبا نب(ةزرساع -1249-

 « نيلدن الاد نمحرلا دبع نب ماشه

 دارفالا (4) نضو

 ىورب ذاتسا هيقف دهم وبا ىبلشلا دمحا نب ىبحي نب نارمع -1250-

 *. يفدصلا ىلع ىبا نع

 (ةريمغ هيسا(5)نف)

 ابا ىنكي ىريمدت ىقتعلا نورم نب نمحرلا دبع نب ةريمع -1201-

 (4) سبع (2) رخوس (5) مدقم '(4) رخرم (5) مدقم
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 ديعس وبا ةركذ ديعس نب نونو جرفلا نب عبصا نع ىور لضفلا

 0 ماع ىثوت

 ىقتعلا (دشار نبا ةرهمع نب لضفلا نب لضفلا ند ةريمع 19259

 ةريغو مكعلا دبع نب هللا دبع نب دهن نع يور لضفلا أبا ىنكحب

 « (1) مدرع ةئس تاس

 ىو تمهشللا نب نيحتم نع ىور ىرميجلا ليحارك ىيروشاع 00

 ةيقيرفا لل اهنم نفسلاب مدقو سلدنال لخدو ةيسا ىنب نسز رجلا

 نم ةحسن ريغ ىف ليحارش نب شايع سنوي نبا ةركذ اذك ٠٠١ ةئس

 ىنطقرادلا ةركذ يريمملا ليحا نب نئايع مسالك اذه 3 ليقو ةداتك

 دبع ىبا طب هقدار أذكهو ىديدمعلا لاق (*)ليحا نب ٌسايع باب 8

 وه لاقو جيدح نب ةد وعم نع ىورد ىفطقر ادلا هيف لاقو ىروصلا هللا

 لاقف 0 ىإ نيفس نب توقعي .ةركذو نيبوصبلا و ةذادع 03

 نس ابلاو ةمجحعملا نيسلاب ليجا كس سابع مدق ٠١.| ةخس ىنعب أبهف

 5 ملعا هللاف اطوبضم هتيار اذكه ةيقيرفا لل سلدنالا

 ميحرلا دبع هنع ىورد ركب وبا ىربابلا ىدزال جرف نب شايع -1254-

 2 ده نبا

 ةركذ ةقلام لها نم ةردر»و ودا دينك ىمخغللا دهع نب زيرع -1955-

 نب ل مساقلا ودا ةرذ ذو نيعلا ع داقد 0 1 دبعو ديعس ودأ

 يع سال ةئس تام ةقشو لها 5 نمنع اب | ىنكي دهم نب 34 -1986-

 (1) (ئدارفال نم سيل هذال شايع ةيسأ نم كَ 2 ُّْس ىلإ



 : نيزخ 181 .61( ١

 1 0 ىسلدنا ثدح*(1)ىدانَرلا طبسا نب سنجمع -

 «+ ىبحي نبا
 ١ كليلا دبع نب ماشه مايا ى سلدنالا ءىلو جاجا نب ةبقُع -1258-
 كلقو امهاللو اسو ةيقبرفاو رصم ربسا 0 نب هللا :ديبع لبق نم

 « مكحلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ةركذ سلدنالاب ةبقع
 (08] ةنش أ سلدنالا ريما ناك ىبلكلا ميش نب ةسبئع -1259-

 تاسو ىكلملا دبع نب ماشه مايا ىف ةيقيرفا ريما ناوفص نب رشب لبق نم

 < ملعا هللاو عسق ةنس ليقو ١9| ةخس

 عميس :ظفاح ىسلدتنا دمحمس نب هللا دبع نب ديعس نب ةيطع -1960-

 اا ركلبلا ىلع نب ديحتت نم هللا ”دبع دي با نم سلدنالاب
 داب واط: هنا مزح نب دهن ويا ربخا ةدمب ةثامعبرالل لبق ابهنم جرخو

 روباسيف لل داع مث ربنلا ارو امل غلبو اعامس اهيظتناو ةحايس قرشا

 راثيالاب لوقيو لكوتلاو ىوصتلا بهذم دلقتي ناكو ةدم اهب ماقاو

 باحصا هيلا داعو لوبقو سانلا نم ظح هل ناكو ايش فكسي الو

 داع م هب نيحرلا دبع يا ردص قاض ىتح ىملسلا نمحرلا دبع ىبا

 ةبه نب دايح انثلا وبإ ظفاحلا ىنربخا مزح نبا لوق ىغعس اذه ذادغب ىلا

 لا نات نب كم نب دمحا ركب ى با ةيياظحلا نع نوريخ نبا نع هللا

 ئسخرسلا دمحا نب رهاز نع 9 ثدح« ف ذادغب ديعس نب ةيطع مدق

 7 ذالك نسل | نب ىلعو .ناوريقلا ناريخ نب دمحم نب هللا .دبعو

 ليطخلا لاق بيطخغلا ىدهملا نب زيزعلا. دبع لضفلا وبإ هنع ىنثدح

 (1) هطبض اذك



 ما

 لالا (1561. 1871. 1857

 لاق ايبدعحم ماني ين ضرالا ىلع هبخج مسجل 3 ناكو ادهاز ةيطع ناكو

 ركب يبا ملك رخآ اذه نطا اميِف عدم ةنس ى تامو لضفلا وبا

 روصتخ ةيطع ب رخىديمعلا هيعكح اهيف دهت وبا لاقوا*)ب يطخغلا

 ىزاريشلا رادغب :نب# زيزعلا دبع مساقلا وبا ىف ىنربخاف ةكم ىلا ذادغب نم

 اخدسلاو راثيالل نس ناكو هتيححصو ذادغيب ىسلدنالا ةيطع ثيقل لاق

 ةعقرمو ةطوف ىلع هسابل نم رصتقي اهنا مهظع رما ىلع دغش امل دوج

 ىتاخب ىلع اهلمح ابنتك عمج دق ناكو ككلذ ىوس امن رثوتو

 سيلو ةيرساهلا ىلا اعيمج انجرخو هتقفارف زيزعلا دبع لاق ةريثك

 ةضراعا ملو ةلاح نس تبجحعف لاق هيلع ةتعقرمو ةثوكرو(8)1و اطو ال6 دعس

 رمنو قافرلا للاخ تن انبهذو سانلا هيف لرن ىذلا لزنملا لا انغليف

 ةلوحو هل لظ ىف سلاج وهو ةهبا هل ىناسارخ بش اذاف نيلزاغلا ىلع

 انسلجو انلزنف اولزنا انل لاقو ةيمجحعلاب : انيلكو اناعدف لاف ريثك مشح

 اهعضوق ةرفسلاب ىقاف هناملغ ضعب ملك ىتح شولجلا اناظا ايف ةدنع

 ةنسح ةوالحو ريثك ماعط ايميف 5 انيلع مسقأو | ,حسدفو ايديا نيد

 لك ١ قف لاخلا هذه نع :لْزِن ملف زيز رعلا دبع لاق انيفو نلكاف

 هتيار امو ةكم ىلا انلصو نا ىلا انيقسيو انمعطيو انوعدي نم مود

 دمدئل ريدعتلفلا ةكمب هيلع ىرقو لاق اريثك الو اليلق دازلا نم لمح

 ىربرفلا نع(2) وجاحلا دهن نب ليعيسا نع ةتئآور ىراخبلا ليعيسأ نبا

 ظفاحلا ىزارلا نسحلا نب دمحا سابعلا وبا, ناكو ىراتختلا' نع

 نب هللا ديبع رصن وبا ىل لاقف ده وبإ لاق هيلع ةارقي ىذلا وه(ةرديعملا

 (1) هطخ !اذك )9(  هتروص اذك -(3) ع
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 ا
7 0” 

 5 (61.-18798.188 ع

 ىإ فقوت امبر ارق اذا سابعلا وبا ناك ظفاحلا ىناتسجحسلا ديعس

 نب: نالف هنع ىور نالف نب نلف اذه لوقيف ىدتبي ةيطع ناكف هتارش

 نوبجحمعتي هلوح نت“ ن ,اكف ةركذ نم ةرضح أمو ةد.لومو ةدلب ركذبو نلف

 هل ناكو لاق ةثامعبراو خصل وأ نامث ةئس ةكمب ىثوتو لاف كلذ نس

 لجا نم ةئوماحكي "ار نم 0 اكف عامسلا زبو يحن 0 يباتك

 قرط ديك ميج اياتك أهنم تيار ىيناصت دلو ديحم ودا لاق نكلذ

 لوع هنا الك ةريثك ازجا ق سنا نب كلم نع ةاور نسو رفعمللا ثيدح

 ىدييمجلا لاق ده يبا مالك رخاآ اذه ل نب قحال ىل ع ةضعد فر

 طبيسلاب فوردملا دعس وبا اًمهدحا ندليلج 0 ةيطع ن ع انثدح دقو

 لبس نب دمحا نب ده بلاغو هدأ رخآل و ا 0

 هيلع ىتارقب بلاغ وبا انا ىديمحلا لاق نارشب 0 فورعملا ىوجعتلا
 نب دج ان اهب ىرهبالا ةمقلع نب مساقلا ن1[ ةيسخ نب ةيطع انا لاق

 نانكلا(*)ناسغ وبا ان ىنادمهلا ةيويح نب ناورم ان ىربطلا عا

 ىدع ربي هلام لل برخ امل ريع نب هللا دبع نا عفاف نع كلس ان

 هللا دمحعتف اييطخ ماق رمع ناو ةالجرو ةادب تعدفف ليللا نس هيلع

 نم هيلع ىدعف ربيخمب هلام لأ ادع هللإ د انرا لاق مث هيلع َّى

 نبا هيلا ماقف مهالجا تيار دقو مهرهع ندع انل سيلو انتمهت مدو ليللا

 لاقف لاومالا نع انلماعو 0 انرقا دقو ادجرخ نا لاقف قيقحا ى

 اذا نكد فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق تيسن 000 هل

 مهاطعإو رمع مهالجاف ةليل دعب الن ن.صولق لد ودعت ربيبخ نم تيجرخأ

 هدأو

 ىرامخبلا هةجرخأ زيزع ثرىددح وهو الامو الفا رمثلا نم مهل ناك ف ةيبق

 نم بيرغ وهو |ددسم ةدومح نب ناورم دمدأ ىبا نع ريحمصصلا ف
 5 ع

  6كانا ١



 رينو (1561. 198 . 188 «.)

 تعيس لوقي بلاغ ابا ثعمسو لاق اطوملا قف سيلو كلم ثيدح

 نب دمحا ثعمس لوقي ىرهبالا ةمقلع نب مساقلا ثتعمس لوقي ةيطع

 ةناجد ابا ثعمس لوقي نوره نب ده ثعيس لوقي. ىزارلا نيسعلا

 لوقي ىرصإلا نونلا اذ تعيس لوقي

 ريزغ وهو فكنع ىعمد رجزاو ريثك وهو ككيف ىب ام للقا

 رودي نهدعب روح» ثصافل اهضعبب تيكب ول عومد ىدنعو
 روبق بايثلا كحن مهل لاجر ىوهللو بارتلا تمت ىرولا روبق

 ريثت كيلا ظاحلاب اونراو ةحيرق ككيلع نافجاب ىكباس

 ليقو 01 ةنس تام ثدحم ىبسلدنا ىلساعلا هللا دبع نب ْمارَع -1261-

 5 نونلاب نارع

 ىسلدنا ديلولا وبا ىنامثعلا ىرقملا مصاع نب نلملا دبع نب ةبثع -4969- ا

 نونسح نب نيسحعلا نب هللا دبع دمحا ىبا ىلع رصمب ارقف لحر

 هللا دبع نب معنملا دبع بيطلا ابا عمسو صفح ةارق ىرقملا ىئثادغبلا

 ذادغي لخدو مدع ةنس هنم هعامس ناكو ىرقملا ىلظلا نوبلغ نبا

 « ععم ةئس بجر ى اهب تامو انركذ نم نعو هيبا نع انهي ثدححتف

 ثدحم ىنوذش (ىقفاغلا رشب نب) باتع نب نوره نب باتع -19265-

 (لل) لحرو ةريغ نعو هيدا نع ىور بوبا ابا ىنكي مه[ ةنس ىفوث

 :ىسوم# نب دمحا نب دهن ركب ىبا نم ةكمب عمسف مدإ ةنس قرشلا

 رصمد ىورو ىسوطلا ده ىبباو ىحيجلا صفح ىببأ صو ىطاينالا

 تلحر لاقو ىضرفلا نبا ةركذ ةريغو ىسنتلا دادحلا نب ركب ىبا نع
 * ةوعدلا باجم هذا لاقي ناكو اريثك هيلع تارقو(*)ةن وذش زا هيلا



 د 1 ا رجلا

 3 تير ىلا

 ا (61. 188

 ابا ىنتكي ىسلدنا ثدحتم سنوي نب نامثع نب(1)نارمع -41964-

 * سوي نبا ةركذ [”07 ةئنس ى تام زيزعلا دبع نب ىلع نع ىور ده
 بحاص ىيحي وبا دهازلا راصعلا نب ليعمسا نب سورمع -4965-

 »ب 011 ةناس ىفقون ىرهبلالا

 ثدحم هيقف ىلطيلط يرفلا وبا سودبع نب ده نب سودبع -4206-

 ب 9٠١ ةئس ىزثون

 بيعش ىب ( عسيلا نب دهن نبز عسيلا نب جون نب ةدحاغ -4967-

 دبعو بهو نب هللا دبع نع ىوري يسادنا ىنيعرلا دابع نب مهج نبا

 « ديعس وبدأ ةركذ مسا ةخس 3 اع مسأقلا نب نمحرلا

 ىرجتس اهيف ىرجهف ىناغا هلو ميدق رعاش رصن نب (ليقع) -1268-

 ةرابخا نم ايشن ركذو و : ةباتك ى ماشه نب دمحا ةركذ ىلصوملا

 هنيب ام هفلتخاف باتكلا نم ثادحا هيف اسلجم رضح هنا اهنمو ةرعشو

 لاقف بابسلا الا مهب كلذ ىضفا نا كلل بادالا نم ىش ىف مهنهبو

 ةهيدبلا ىلع ليقع
 باتكلا ساحم مبرر اعمر بادالاب نابف ناسرلا بلق

 بابحلا ىلا ارط مهندد رل مهتربخمدسا ول يباعحَت ثا

 ايبلياق ملعي ملو هجولا اذه ريغ ىلع ايدالل ضعب امهيندشنا ىدبييحلا لاق

 لاقف اثلاث اميب دازو

 بادال/ لضفلا موسر | باجمعي ىتا دقل ن ,امز زلا سعن

 باتكلا ىلا مهثددر مههف ىدب ثلطسبنا ول باتكب ىناو

 تراظ تابعت



 م ٠ ن1. 188. 189 .)

 باتغ ىلا بانع نيب اس تلضف ةباكتلا اذا نوفرغي ال

 لضفلا وبا ىبضاقلا ىبصعيلا ضايع نب ىسوم نب ضايع" -19269-

 ةفرعس ىلا عاملالل باتك اهنم فيلاوت هل بيدا فراع ثدحم هيقف

 ئوريد هللا ديبع نب دمح# ودإ هنع هب اذ عامسلا دييقتو ةداورلا لوصا

 نب هللا دبع ىباو ىفدصلا ىلع ىباو ىميمتلا هللا دبع ىبا هيقفلا نع

 نب) نمحرلا دبع ده ىبا نع ىوردو ىبرعلا نب رك ىباو نيدمح

 نب ىلع نسحلا ىبا نعو دمحا نب ماشه ديلولا ىباو باتع نب (دهت

 ةارق ىنشخلا رفعج ىبا نب هللا دبع دمحم ىباو ةزاجا ىعبرلا دمحا

 شكاريبب هع ةنس ىفوت مهريغو ىضاقلا ىسيع ىب هللا دبع ىباو

 ىباو ناسغلا ىللع ىبأ نع :ىورد و: (ثا/' ةئس نابعش فصتقتم ةدلوسويب

 « جارس نب نوسعل |

 ىطورش قثوم ىفراع هيقف(*)ده وبا رسأع نب دهم نب رشاع -4970-

 فلا قياثولا بتكب سانلا فرعا نم ناكو ةيسرمب اضقلا ىلو

 ىورد ميحرلا دبع نب ده نب معنيلا دبع هنع ينثدح ةنودملا حرش ف

 ش # ةربغو ىفدصلا ىلع ل نق

 ىفدصلا ىبلع ىبا نع ىورد هيقف لدع نب دمح» نب لدغ -1971-

 # ةريغو

 نيغلا باب
 زاغلا همسا نم

 دهن ابا انكي ىلاوملا نس ليلج ىسلدنا سيف نب زاغلا -4979-

 نب كليلا دبع هنع ىور ىعازوالو عرج نباو سنا نب كام نع ىور

 + هظفحي ناك هنا ليقو كلم نع اطوملا 0 بيبح



 رج

 را (261. 189. 1898 7)

 لها نس ىراصنا ميحرلا دبع نب .دهت نب نيساي نب زاغلا -41175-

 *« سنوي نبا ةركذ ده ادا ينكي سلدنال

 بلاغ همسا نم
 ةردزج ىف ةيرق نيطقو ىنيطقلا ىسيقلا دمحعم نب بلاغ -1974-

 ناكو بدالكو نارقلا ارقال اهب يدصن ةيئاد ليزف اههلا بسند ةقروهم

 * نواصتلاو قافعلا لها نس

 ةبطرق نكس ىصاعلا وبإ ىروروملا بلاغ نب ةيما نب تلاغ -1927ة-

 عيصالا مبا ىندشنا لاق ربلا دبع نب رمع وبا هل دشنا رعاش بيدا

 ىصاعلا وبا ىندشنا لاق م89 ةنس شفخالا ىوحنلا ديحا نب زيزعلا دبع

 رصقلا كل رظان ةبطرق رهن ىلع سلج دقو فنلاغ نب ةيفا: نب بلاغ

 ةهيدب ىلع

 ككسلا ضراوع ىف ىغل تداع معن نم تيوح (لق) مكر صق أب

 كافلا رياود مههلع تراد كلم نم ,تفلا (لق) مك رصق اي
 فكرتم لاحت امي دوعي ذهخعم لك :تيش امبا قفا

 كلم إو مهل رصق لكب مهدع ماشلا تكولس نيا

 تكنفلا ىفو اهزخ ىف لائعمد ةلبقم كيلا اهندل لقو
 ككلو مهل امف اقدسو ادعي مهاوقع نع قلخلا :ةعدحاف#

 كلملا عم مهباسن | بتر مهلوقع سس قلخلا رصدا ول

 ككلسنم حاطبلا نوطب نيب ركدبمو جار نس هلل

 ككنش نسو سوق نم لكاف ابفرشب لابجلا سوك ىفوا

 (#*)ككمعلا بئاوج هنم رضعدت هتجاح دنع لقعلا طبغيو

 تككدولا نع هبوث اهزنم هل دعإ ام هيفاوي ينته
0 



 ْ رك (1761. 189 7.)

 ثكعملا فردملا ةايح نيب ةحكضاو ميركلا ةايح ىنه

 كيلا ذفاون اهيلا اطو اهل ثنا تنا لقعلا بحاص اد

 بكرداو رومالا 2 بغل 2000 ارظن اشفنم اخهع ةددعاأو

 كلحلا نع ةروف ارفنا اذا ىرس لك ح ابصلا دنع دمعي

 فارق ف ةرعش نمو بيدا رعاش ىرغثلا 8 دبع سس بلاق -1970-

 1 قيدص

 الحر دوق عالضالا نع بلق داوس د ىنيتلقملا داومس نع الحار اب

 دات رم لك لظ ا د ترم نفخ أامف هيف حورلا كنقاو 8 أدغ

 نو#ثلا دبع نب مامث ن: كملاع 0 نمحرلا دبع ند كبلاع 12

 فافخ نب دلخ ىنب 00 نب للم ن د ةيطع و مامت نس هللا دبع نبا

 ا ةكس ةدلوم ملاع لدررويم دهاز هيقف ىبراحما ةيطع نب بلاغ ىبا

 الضاف ناكو ةلحر هلو ةريغو ىناسغلا ىلع ىبا نع ىورد ها* ىفوتو

 نب بلاغ ركب وبا هيقفلا ناك هللا همحر مساقلا وبا ىضاقلا ىل لاق

 لوقي نيترم ةليللا ف قحعلا دبع ده ابا هنبا ظقبا امبر نمحرلا دبع

 هيف هل كريسفت نس اذك عضوم» ىف اذكحو اذك بتكا ىنباي مف هل

 + هنود نب قحلا دبع دج وبإ هنع ينثدح ةريثك ثنكن

 اهب كرام حاضو نب دهن نع ىورد ىسادتا ردع نب بلاغ -198-

 ده [”[ا2 ةخس

 ْ مناغ ةمد] 0

 سلدن الاب. .تاما ريكي نب ىبتحي عمس قيمنا دف رسما لوف مئاغ -1979-

 « كده نب هللا دبع رهمالا مايا ل



 520 مم 0761. 189 7. 140 ,)

 ده وبا ىموزخىلا نمحرلا دبع نب رمع نب ديلولا نب مناغ -1280<

 نعو ىوبحتلا نورمك نب هللا دبع نب قفسوي ريع ىبا نع ىور ةقيرط

 مناف ةدشنأ أمم ةرعش نم دشنأو نيدلاو ملعلاب' هغصو 3 طرفي دمدحأ

 (*) نيبيبحلل لاجم طايخلا مس ةلزخم بوبجملل كداوف رجص

 نيضيوعب ايندلا عسل اس لقف ةرشاعم ف ظيغي ريا اكو

 هل دشناو

 راقولا رس كتبي قلق نم ىتفلا راقوب ىلوا ربصلا

 رايغلاب ةمايإ ىلع ناجح ةهلاح لع ربصلا مزل نم

 درفم مسأ

 ريخلاو لصفلا ى ةقيرطلا روهشم ميدق رعاش ىلطبلطلا ُبيبرغ -1281-

 ةرعش نم ساخلا لوا

 باها ام ةينملا نس بابي فيعض قولخمب ىنددهي

 باصد نم كلهم هيلا سيلو ةايح ىذ ايحم(هيلا) سيلو

 باسصملا لبق انيا بيرق هنم توملا لعل ىردي أمو

 باججمح الو كوليلا باتنا اذا نصح ثويلا دري أس كريعل

 باعصلا هل لذن حلم 11 ىتوسو ىايحم نأ كرمعل

 باقرلا هتباهس نم عضخعتو كلم لك عودي كلم ىلا



 عزو (161. 140 , 140 7.)

 ءافلا باب

 لل با نس

 نم ظح هلو رعاش بيدا(1)_يلطصقلا جارد نب دمحا نب لضفلا -1989-

 قر ةرعش نمو هيبا ةقيرط ىلع لياسرلاو رعشلا ىف ىوحن رفاو ةغالبلا

 قفوملا نب ةلودلا لايقا

 اعست نجلا اهناك ٌتيفاطاو تياقا رهد تيوطخب.انمااذاو

 اعريو مانال الكب كلم ىدايا نيعسل نم اينالك

 اعنمو ارصن ةافك ماضتسم اموي رصنلل ةاعد نا كلم

 اعواو ةادن نم قزرلا عمج ةادي ارفص بيلسلا ةارع وا

 ىلوم ىنهجلا لتتم نب ردرج لاقيو ريرح نب ةملس نب لضف. -1985-

 ىر بانك هلو رظنلا نسح مدقم هيقف ىناجمبلا ةماس ابا ىنكي مهل

 ىناورهقلا دوا> نب دمحا نع ىور هقفلا نإ تاهيبنتو ةححضاولا راصتخا

 ةنع ثدحو ىناجعبلا بعصم وا( 8 ب ضعم نب ُزْرُخ نورم وبا هنع ىور

 فر .اربخ هل انركذ دقو ديعس نب دمحا مهخم ةبطرق لها نم ةعامج

 <« م8 ليقو | ةنس تام ءاخلا باب س(*)ى لذ ةيجرت
 7 مساق نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ديعس ند هللا لضف -4284+

 ةعايجلا ىضاق وخا وه ةبطرق لها نم ىنزكلا ىزفنلا 0 نب هللا دبع

 نم عمسو قرثملا ىلا رذنم هيخا عم لحر ىطولبلا ديعس نب رذئم

 اضق ىلو هخاهشا ىف ةاخا كتكراشو رصم نم :ساحنلا نباو دالو نبا

 م نياس سم+) فكلذ دعب ىفقوتو ممم ةنس طوابلا صعهف

 11) -ذ- كك
 4ذيأ



 للزب (161, 140 0

 فككيرش نب ديعس ىب هللا دبع نب دشار نب ةريمع نب لصف -1285-

 قانكلا ملسم نب كلس نب ةعيبر نب لفون نب ملسم نب هللا دبع نبا

 هللا دبع عمس ىسلدنا ةماعلا ويإ ليقو ةيلاعلا ابا : نك ىقنعلا مث

 ةرامآ ىف ريمدت اضق ىلو افرطمو مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو نبأ

 يب 910 ةئس 9 ماشه نب مكحلا

 ليقو ةبماعلا ابا ىنكي دشار نب ةرييع نب لضفلا نب لضف -41286-

 هيسأب ىيسف المح ةوبإ هكرت دق ناك هلبق ىذلا دلو وهو ةيلاعلا ابا

 نب  ىبحو ىلإسلا ب٠يبح ند ىلللا دبعو ناسح 1 هتيخكد كو

 يب |0 ةخس تاقو رويمدت :دلبب اضا اضقلا 7 2

 نباب نرعي مساقلا ودا هللا بضو ند دمحتم نب هللا لضف -4987-

 وبا هنع ىورد) هزاع ةخم ىف ىفوتو عهع ةنس هدلوم ىرقم هبقف ماجلللا

 5 همنا 00

8 
 نميلس نب بودا ب كرلعكاهم ىسلدنا ؛ قوبرح# ند ع -1988-

0 
 « زنا ةخس سلدنالاب ثام ةدابع هل تناكو ذاعم نب دعسو

 ابا ىفكي ةبطرق لها نس ىدرالا بيبح نب رصن نب رس و

 <« هيارظن نم ةردغو حاضو نب دهم نم عيس رصن

 ءامسالا دارفأ

 هيلاو عامسو ةلحر هل ىبطرف ىاودعلا لزوم وأ نرع نب دقرف -900]1-

 + نمحرلا دبع نب ماشه ريمالا مايا 1 رام ةبطرقب ىتلا نيعلا بست

 "الإ فكلم نب ناسغ نب رازب نب ةنانك نب 5 -1991-

 ءاضق ىلو بهو نداو مساقلا نبا نع ىور ةئوذش لها نم ىنوذشلا
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 لبق نمحرلا دبع نب ماشه نب مكحلا ريمالل مايا ق سلدنالاب ةءامجلا

 « نيتباملا

 ليلخلا ديعس ىببا نع ىوري دجتلا وبا هللا ةبه نب تارفلا -4299-

 ابي رغ هنظاو ىديمحعلا لاق ناو ريقلاب هيقل هيقفلا ىتسبلا دمحا نبا

 ىندشنا لاف مزح نب ده وبا دشنا دجسملا ابا ىنعي سلدنالا لفف

 0 ليلخلا ديعس وبا ىندشنا لاق هللا ةبه نب (*) تارفلا دجحملا وبا

 ناوريقلاب ىعفاشلا ىتسبلا دمحا

 جيبسلا نم مال أهرجدعم ثعحتت نم !دبف ىحدضلا سيش ىج .رلاب تعنقت

 جسمدلا عم داي اهفرظ ىف ردسلاو اهتدجو حافت نم درولا قرشاو

 جبسملا مد نم اهتررط ةلالغ ققي صيبا نم اهمسج ثسبلاو

 جرسلا نع ىنغي اهقارشا ناكو اهب راغسال مالظ ىف تدب ولو

 افلا

 مساق ةمسأ نم

 دبع ند ماشه ىلوس رايس نب د نب مساق نب ده نب مساق -19295-

 ىعفاشلا هللا دبع ىبأ لوق 3 ليدي ثدح» نايبلا هلل لاقت كلبلا

 سنوي ن ردا, ةركحت عبس و وأ ترس مخِص لفطو نال تول ةمحر

 انركذ اذاو .لاقو هيلع ىنناف دهم ند | ا مزح نب دحض ردإ ركذ دقو

 هدو ىبايرفلا ليقع نب دمدحتمو لاقفلا الك وب ةابن مل دمحم نب مسأق

 وبا ةركذ دقو هل ذملتلاو ىزنلا ميداربا ىبا ةبححص ف ايهكيرش

 7 مساق 3 » تدم نب مساق لاقو هبسن ىف دمف رخآ عيضوم قا كد

 ققحتي اذه ده نب مساقلو مال ةنس ىف تاس ىسلدنا ثدحملا ده

 آن اضيالا نانزذ اهنم ةيفلا حم ىلع هيو كفيلاَوَت و ىفاشلا به ذلمد
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 هب رهشأ وهو قياثولا بحاصبد فرعيو مهرهغو نيدلقملا ىلع درلا ىف

 زيزعلا دبع نب ملساو ةنابل نب رمع نب دمك“ و ديم“ هنبأ هقع :ىور

 + دلخ نب دمحاو

 سس مساق ةدج نع ىورب ىنايبلا عصا نب دمح# نب مساق -1994-

 « مساق نب دمحاو ورمع ودا ةنع ىور غبصأ

 عمس نولسع نبأب فرعي دعم وبا مساق نب ده نب مساق -1995-

 رمع وبا هنع ىور امهريغو دعس نب دلخو عبصا نب مساق دمحم ابا

 « ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوب

 رعاش(1) ىسنابشلاب ىورعملا ىنورملا ىشرقلا دمحم نب ميباق -1996-

 نباو بتناكلا دمحم نب ديلو نع ىور ةيرساعلا ةلودلا ف بيدا

 وبا هركذ اليلج هسنن د ناكو اراعشاو تاياكحد اههريغو ىالبش
 بجوي اهب ةاضقلا دنع هيلع دهشو برق دق: ناكو دمحا نب ىلع ده

 اع ىبا ن د دمحم رماأع ىبا رتكدلا ىلا بتكو نجتسف ليعلا#

 7 زف همذ نقحو ةرمآ ف كتستلا هلسيو اهيف هفظعتسي ةلب وط ةديصقد

 (*)ةديصقلا تكلت نمو هصالخ ىلا ىدا امب تككلذ ىر رظنو

 ىسد ىنعرتسا الع ثايغلا هنم ىل نحو تثعتسا ةامح رب نماب

 مكححلا باثكلا ةيضقاو اضرع ىدبلا ننس ىوش هيف ىنغتبا اك

 مهلملا ءانضقلا ىف قفوملا اندهسو انالوم روصنملا ثبثنتو

 ملعي مل نس نابع نيقيلا ىريف هياضق لدعب ىبحي وا توميل

 مرحتملا لسوتملا ككدبع يف هقحو ميظعلا هللا "فكر دشن

 )4( يي عد

 ا



 درست (1561. 141.)

 مسوس وأ بكوم عيمجججس كك 8 اهديشن داعملا جدلا نا

 فككلملا دبع نب دمع* نع ىورد دمح» ودإ دمحأ نب مساق 21297

 ظ + ربلا دبع نب رمع وبا هنع ىور نميا نبا

 اطع نب صان ند فسوب نب لمعحم نب عوبصأ نب مسأق -1298-

 ثيدحلا ةمدأ نم ماما فكلملا دبع نب ديهلولا ىلوس ده هدأ ىاببلا

 مالسلا دبع نب دمدع#و أضو ند ديرعم م «تفيرط رثكم ما

 ليعايسا اباو ىضاقلا 0 نب ليعايسا عييسف لدرو ةعايجو ىنشعلا

 هللا دبعو ةبالق اباو ةماسا ىبا نب ثرعلاو ىذمرتلا ليعامسا نب دج

 (!)ماعيتلا بلاغ نب دهتو عياصلا ده نب رفعجو ىنيادملا حور نبا

 بدحاص دمع“ نب رضم دهن أباو ىتربلا ده نب دمحا سابعلا اباو

 ايندلا ىبا نب ركب اباو عيكو بحاص هللا دبع نب ميهارباو نيعم نبا

 دئاسم هنم عمس ىترداعلا دامح نب ركبو جرفلا نب حدر عابنزلا باو

 ىلع نارقلا ماكحا قفو انسح اباتك نئسلا ف فنص مهريغو هلع دكصم

 بايك هلو .اليلج اباتك ىصاقلا قعسإ نب ليعمسإا باتك باوبا

 مزح نب دهم وبا 'لاق ئقتنلا دوراجلا نبا باتك باوبإ ىلع ابتجملا
 بانك هلو ةدياف رثكاو ةنس ىلعاو اثيدح ىقئاو ءاقثنا هنم ريخ وهو

 بيارغ ىإ باتكو موسنلاو رسانلا د, باتكو شيرق لياضف ى
 دق باسنال/ ف باتكو اطولا ن سهل اميف سنا نب كلم ثيدح

 (1) يص
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 مااقول نب دهم وبا هلك نللذ .ئكتن تااعيال و: نمححلا ةياغ
 ةعامج هنع ىور ةركذ رشتناو ةرما رهتشا ثيحت ةلالجلاو ةقثلا نم هللا

 نإ ذك نب ديجاو (نيفس ا ني“ ثيزاولا دبع منم هدلب لها نم رباكا

 مساق نب دمحأو رصن نب ديعسو روشجلا نباب ىفورعملا ديعس نب .دمحأ

 رام ال هللا قبعو قارولا(* د نب ديعس نب -شمغيو نمحرلا دبع نبا
 ةلصا ناك مهريغو عغبصا نب مساق نب دهم نب مساق هنبا" نباو دهازلا
 هنا لاقيو ةيلاع نس نع معو ةنس تام اهنو ةبطرق نكسو ةنايب نم

 فارق ربلا دبع نم ريع وبا لاق :نيعنسب هتوم لبق ئش هنم عمسي مل
 قر خدهرسم# ني دلسم كمي اما نوربج نب نيفس نب ثراولا دبع ىلع

 نع ا ركب .نع عبصا نب مساق نع هب ئنربخا ازجا ةرفع
 ع” دذتكم

 نع ىور ةريبلا :لها نم ىبراحملا ةيطع نب مامت مامت نب مس اقلا -199وس

 « م8 ةنس سلدن الاب تام رمن نب ديعس

 ند اينو نب» نمحرلا دبع. نب مزح نب ثباث نب مساق اق -1500-

 بيرغ بانك نلوم ىطسقرسلا دهم وبا ئفرعلا ىبحي نب :نميلس

 روهش.» نسح بانك, واو تادايز هيف هلو تناك ةثلإل هع ةأور كيدحلا

 ةيبا عم لحر ىضرفلا نبا لاق هيلع ىنثاو مزح نب دهم وبا هركذ

 عمسو زازبلا ورمع نب دمحاو ىاسنلا بيعش نب دمحا نم رصمب عمسف

 ليالدلا باتك مساق فلا .دوراجلا نب ىلع نب هللا دبع نم ةكيب

 ثباث, ةونا هليكاف :هليكي نا لبق تامو ناقتال نم ةياغلا هيف علب

 ىباف ةطسقرسب اضقلا ىلب نا ىلع ديرإ الضاف أعرو مساق ن 0

 يف رظني هكرتي نا هلاسن ثكلذ ىلع هداركا هوبا داراف تكلذ نم



 مم (161. 142 ». 142 7.)

 اعد هنا نوريف مايال ةثالثلا هذه ىف تايف هللا ريخهسبو اثالث ةرسا

 ربخلا اذهب ىتربخا ىضرفلا نبا لاق ةوعدلا باجم ناكو ةسفن ىلع

 نم رشع موي) ةدلوم هللاب ريصختسملا طخخمب تارقو لاق ورمع ند سابعلا

 ى « ةطسةرس م.م ةنس تثباث نب مسأق ةونا م”رعا/. ةكس ةجسحلا 6
 ده نب دمحأ رمع ىبأ نع كرد ىقتعلا(4)دادمح نب مساق -1501-

 نداب ىرعملا دمحم نب هللا دبع ديلولا وبا هنع ىور هبر دبع نبا

 د مر نب ده ودا ةركذ ىضرفلا

 لتويلا ىإ ةركذ ثدح» ةيقف ىحابرلا براشلا نب مساق -1509-

 ةرعش نس بيدإ رعاش وريم ودا قبلكلا هللا كيبع ْن مسأق -18508-

 اهخم تايبا بيدالا دوبعب نورعملا بوقعي نب هللا دبع بطاخ

 ياست ىلاع رهدلا ىدلس تقل < بدهيلا وردع اياب

 باداللو تاسركملا ىفو فرطظلا ى كدحو 00 انتا

 باسحالاو رادقالا عافترا ىف تدع رغلا رخافملا اس اذاو

 (*)بابللا بابل نس نيفصملاو اهيف نيلعملا كوابا ناك
 باعرلا ىداي الو دجنملاب قياسلا اهئاطحق نم فرعي ىرذ ف

 باجمع شيع لظب عتمتو اكلي اقبلا 8ك مددسأف

 دشنإأ رعاش بيدأإ اهو نب نميلس نب هللا ديبع نب مساقلا -150/-

 ( مهتم اهمسا هلإ ةيراج ىر ةرعش نم ينغلا

 (2) ملسيف ىليلخ 5 طخ النو كاز نم مهتس ىداليين |ويلعاف قماعلا اهيا

 (4) ص (9) ىلع نب مساقلا ىهتنا



 راق (61. 142+

 4 لاف ني افلعم .ناكو يتم سا ةيزاج دل/ ثشاك (1:لاقز
 هداقر هنع راطو داهسلا فلا ةداوف بحلا مساك ادغ بض

 هداعبو هجوزن لوط ةاردو هباذاف همسج» قفارفلا ثبع +

 ةداوع همسج عضوس ردي مل هفيناب هتوص ددرت الول
 اضيا ةرعش نمو افنا هللا ديبع نن مساقلا لوق نم ةانمدق ام هبشي اذهو)

 0 ل ىلا هيندي ىاندم بحاص 3 لإ اهب تنك او

  ىعحضا دِق كبلقو الا ىيرش نسر دل.. ملس ىرب لأ ام ايدصاو

 « (ابدنص هل
 ثيب لها نم ده وبا ىضاقلا مساقلا نب ىلع نب (9)مساقلا -1505-

 لاقو هيلع ىبثاو) هل سمطلا ٌّ يغفلا ةركذ نيذاو ةهابلو بسحو ةلالج

 0 (ةدراب# هب تبيهس .

 نم ناكو سلدنال/ لخد ىترهاتلا .نمحرلا دبع نب مساق -4506-

 مزح نب ده وبا هلاق هنع ذخا نمو ترهاتلا ذامح نب ركب ءاسلج

 عربلا دبع نب ريع وبا هنع ىور ىذلا مساق نب ديحا لضفلا ىبا دلاو وهو
 ىقلام ده وبا ىزاصنالا نامحد ند نمحرلا دبع نب مساقلا -4507-

 + ةيلاع نس نع ىفوت بدخحالا ىليي نب ريخلا نب روصنم نع ىوري

 ثدحم ةراجسعلا ىداو لها نم ىراج-حعلا ةدعسم نب مساق -1508-

 « م0 ةنس تاس ةلحر هل

 نع ىور ىسلدنا يسيقلا نارمع نب ديزي نب لاله نب مساق -1509-

 *« دهن هئبأ هنع ىور [غزما/ ةنس تام مساقلا نباو بهو نبا

 )1( روس []5 هدع طقهع دماه هغ م26؟ءهلهصغأ هغ 8606211 م8نعأر "ءاذ ن8 ؟1ط8ه طتتلاتق 110-

 ععورطتوم 80 560 06د ةم 6161 )9( مدقم



 اري 1 161. 142. 148 >)

 ف اهب لباب ىسلدنا ةبلعت نب ةعافر نب نوره نب مساق -1510-

 يي ده نب هللا كبَع رومالا مايا 2

 ىنب نم ىنامحلا ىمهمتلا نيسحلا نب ده نب ىبحي نب مساقلا -1541- 
 تعا كيب لها نس :رغاش تيدا رمع وبا. .. نب ةأانم ديز نس دعس

 3 0 نب دهن ودأ ةركذ ردشو ملعو

 ده نب رولصنخم نب دييبع نب سوعرف نب سابعلا نب سشوعُزف -1519-

 سلدنالاب .ثام ارظن مار + لبا نك بياوز ف ل ليقو جيرج

 م ٠] ةكس

 دارفا ءايسا

 اهب تايف رصم لل عجر مث ةدم اهب ماقاف ةكم نا ندر نظيلط

 « ن.. ةنس نم ابيرق نام اثدح» ابيقف ناكو(*)

 لكثردوم ةظسقرس لها نم نوع ودأ ىدارأا ضيبأ نب يىئلك -1514-

 ب مما ةنس سلدنالاب نام ةلحر هل

 كوليلا عجنتي بيدا رعاش ركب وبا نسحعلا نب ثتيبكلا -1515-

 نب نيعتسألا نب رفعج ىبا ةلودلا داع ءارعش نم ناكو ءارمالا ا

 ةرعش نمو بادالا خويش نس موش ةطبسف رسب دوه

 جربغمو جاينلا نيب ام لصاوو قرابو بيذعلا نيب اس قربلا ىقس



 معمم (761. 143 ) ٠

 01 دربلا# علاج لظ تحد :اعم .اهناوحن نم وهلا ءاغبا ىلاهل

 برعلا نم رعاش بيدا(2)ىرتجبلا افولا وبا(1)ليقع نب لماق -1546-

 لياك افولا وبا ىندشنا لاقو مزح نب دج وبا هركذ سلدنال لخد
 اديار هسوق هثعب دق ناكو ةيدابلاب هيقل برعلا نس لجرل ليفغ نبا

 هقيرط ىف اوناك وعل نالف ىنب هب رذني ال نا ابضخ دجو نأ ةودهاعو

 ىضيفف ةبوبحيلا مهدنع ةبيجمعلاو لاق ةبيجدع ىعلا كلذ ى هل ناكو لاق

 ككلذ ىلع هقيرط لعجو مهيلعيل دموق ىلا عجرف بصحخلا دجوف داتراف

 مهيفاشي ال ناو هتبيجمع ناكمل كلذ ةفرعمب مهصخمب نا داراو ىلا

 ظوسلاب هثقان برض هنوعيسي ثيحب راص املف هياع دهوع ام ناكمل

 لوقب اشذاو

 اولول سمشلا علطم ةادن ناك ةلوهش ىخوا ىمسولا نم زيطخ

 اولوزف نولياز انا دب الو ىعترت دباو ال شصحولا اهب انكرن

 هبوق لحر ايلف اج .ثيح نم ةرثا نرسوي موقلا كلذ لحست راف لاق

 + ناكلاب مهوفداص

 نع ىور ةجكسا لها" نس ىجتتسالا ىفدصلا ىبحي نب زرك -4517-

 ا( الل الاي نيحزلا دبع ريمال مايا ى تام تيبح نب كليلا دبع

 دبع وه اليهم ةركذ ىذلا نمحرلا دبعو ىديمعلا لاق سئوي نبا لاق
 بيبح نب كليلا دبع ةافوو 0م ةئس هتافو ثناكو مكعلا نب نمحرلا

 ىفو ةئاسز ىف وهو هلع ىور فيكف هيف ىالثخا ىلع مزم9 وا نايث ةنس

)2()4( 0 
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 نب نمحرلا دبع ريمالا مايا ىلا ىقبي نا دعبيو هلبق وا هعس تاسو ةدلب

 دبع نباده ريسالا مايا قر لوقي نا دارا هلعلو ةدام ثالثلا دعب دهن

 ال ىدنع سنوي نبا هلاق اسو ىدييعلا مالك رخآ اذه *] ملعا هللاو نيحرلا

 تامو ةدلب ىفو ةناسز ى وهو هنع ىور قهكف ئديمعلا لوق اماو دعبي

 ىتفلا نع لهكلا ىوري دق هذال ربدت ريغ نم جرخ مالكف هليق وأ هعم

 ةلزنمو فيهكف ملعلا ىف نييواستم انوكي نا ىلع ككلذ ىلا ةجاحملل

 قورب دقف دحا اذركني ال هتلرنس هقفلاو ملعلا ف بيبح نب كلملا دبع

 أس اذه' هنم نسا ناك ناو ملعلا ى. هنود و» نمو هليق ثومي نم هع

 *« قئفوملا هللاو دحا ةركني ال

 مالا ناب

 ناك ثدحم ده وبا ةظطسقرس لها نس هللا دبع ندا: بل -4518-

 ىف ةتافو ثناكو لجرب ملو سلدنالا لها نع بنتك ادهاز الضاف

 « ديعس وبإ هلاق دهم نب هللا دبع رهمالا مايا ردص

 لضافا ةيقف بيطخغلا ىضاقلا(1)شيرخ نب دمحا نب ثيل -415149-

 قوتف ىكباو ةعمج رخآ ىف ىكيو بطخذو ةيرملا اضق ىلإو هنا 2

 هن عمم ةنس ىف كلذو موهلا كلذ رخآ

 مهملا كاب

 " سوما همسا م

 لديدع مايا نق ناك سوبر ل ريدح نب دهت نب سوم -135290-

 4( مص
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 انور (861. 148 7. 144 >.)

 ةلالجو ةساير ثيب لها نمو رعشلاو بدال لها نم رصانلا نمحرلا
 : د م0 نب دهن وبا هركذ

 ثدح# بللا نباب فرعي نارمع وبا ىفقثلا دمحا نب ىسوم -1591-

 دي 00٠١| ةنس فلام ىبتعلا دمحأ نب دهم نع ىور ةريبلا لها نم ىرعبل

 ةركذ رعاش نارمع ابا ىنحي ىنوُذلُجلا دمحأ ند ىسوم -13599-

 « ةناج)» ىرق نم ةيرق ذوذلبو 1 ولاد باطخلا وبا

 ادهاز ناك ىسلدلا نارمع وبا ىدارملا عبصا نب ىسوم -41595-

 ركذ دقو ةيلقص اياوز ضعب ىف عطقنا هللا لا  اعظقنم ارعاش ابيدا

 000 #0 لل رعشلا ور ؛سفنلا, ليوط ناكو اهبف تام هنا مهسعب
 اقيب نورشع فرح لكل مجدعملا فورح ىلع ةديصق اهنسو دهزلا ىف

 مساق نب ميهاربا ىندشنا لاق هيقفلا دمحا نب ىلع دمعس وبا دشنا

 جسوم نارمع وبأ نىدشنا لاق فو هلا رفعج وبا اندشنإ لاق ىسلب ارطالا

 ناكو ةيلقص نكاسلا هللا 103 عطقنملا ىسلدن الا ىدارملا عبصأ نبا

 د مد اد اهنس ةليوط ةديصق ركذو دهزلا ىف رعشلا ريثك

 برش ىل 00و ىشيع ىلل نسكبو ىنملا اهب رضا سفن أهب ىيحتف

 (*) ىبلق ىفتلا ىوهيو ىحور ىضرلا ضردو هبيسن جورب ىراكفا شعنتو

 نا لاقي (4)ح ابر نب ىلع نب ىسوم) -1324-
 # (هللا دبع نب شدح ربش ازاي ةطسقرسب ةربق

 ىبا روصخما مايا ف ناك روهشس رعاش فياطلا نب ىسوس -139-

 (1) ضايب
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 ىسوم بتك بئاكلا قيشر نب دمحا لاق رساع ىبا نب ده رماع
 لامعلا ضعب لل ميفياطلا

 ىيهصن لقم هنم كبيصن لعجإو بوسكيلا كدحس نس ىنسنت ال

 ىب ىرغت هب ىدغت اس لئثمبف رتغس ةميقلا ىف ككب اريغا اذاف

 ىسوم نع دحاو ريغ هيندشنا لاق انلاث اتيب مزح نب ده وبا اهيف دازو

 ىنعملا متي هبو ىفياطلا

 بونذب الخاب انيف ناك سس هلخب يف ةيافو بونذلا ىهو

 (ثدحم) روبهشس هيقف ىضاقلا ىجاهنصلا دامح نب ىسوم -1526-

 ب همم ةخس يفوت جاجا

 ىبا نع ىورد ثدحم هيقف ىربشالا جاجح نب ىسوم -1537-

 « ىدنالا ىبءاضقلا ده نب ىلع نب فسوب
 بيدا ىرقس هيقف (1) ىتشينبلا ريرصلا سيمخ نب ىسوم) -1598-

 ةمعنلا نب نسعلا وبا هنع ىورب ةثياور قوق ةتفرعم تناك فراع ىودت

 * (نسحلا وبا هيلع ةارق تاارقلا : صيخاتلا باتك ةفيلاوت نمو ةريغو

 دمحا نع ىوري دنسم ظفاح ىرقم نارمع وبا نمهلس نب ىسوم -1399-
 ع« أع ةنس ىفوت ةريغو دهم ند ميحرلا دبع هنع ىور عهبرلا ىبا نبا

 ةياورلا رثكا ثدحح» لصضاف هيقف نارمع وبا ةداعس نب ىسوس -4530-

 « لقنو ىرر ايب افراغ ناكر. يفدصلا ىلع لا
 ىبطاشلا ديلت ىبا نب فلخ نب نمحرلا ديع نب ىسوم -1554-

 ىورب ةريغو رهلا دبع نب رمع ىبا نع ىورد روهشم ثدح» ظفاح هيقف

 (1) اذك
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 سب هأا/ , م لل ىثوتو (ةلع)نيعبراو نيعبراو عمرا هج كك ةدلوم أمهريغو

 ناوربقلا هيقف ىسافلا ناريع وبا جاح ىبا نب ىبسيع نب ىسوم -4359-
 ندف قارعلا ىلا اهيف لصو قرشملا ىلا ةلحر هلو سلدنالا لخد هتقو ماما

 ديعس نيثع وباأو راطعلا بك نب نصرلا دبع ددز وباو عبصأ 11 مساق

 رصهبو ةريغو ىسباقلا نسعلا ىبا نس ىنوارهقلاب عمسو رصن نبأ

 كب دأ
 اك

 ةكمبو ةريغو رادج ىبا نب دمحا نب مب ركلا دبع نيسعلا ند

 قارعلابو ةريغو ىطقسلا دمحا نب ده ىب هللا ديبع مساقلا ا

 ارثكس ناكو ةريغو ىرهزلا نمحرلا دبع نب هللا ديبع لضفلا ىبا نس

 ى تاس اهبو هملع رشعناو ةركذ رهتشاو اهب ثدحو ناوربقلا لزن ايلاع

 ربلا دبع نب رمع ىبا نع بوس نبا نع دحاو ريغ ىنربخا 219 ةنس

 ةدحاو ةنس ىف ىبسيع نب ىسوم نارمع ىبا عم ثدلو لاق ظفاحلا

 : هب (*) م86 ةئس

 (1) زيزعلا دبع نب بهشا نع ىورد ىبطرق جرفلا نب ىسوم -1335-
 ناكو سلدنالا 5 بحاص نيحرلا دبع وبا ريصف نب ىسوم -1554-

 كلذ لك : ةالولا تناكو الو ةنس ىف اهيلو برغملاو ةيقيرفا ريما

 ىرادلا مهمت نع ىور نيعباتلا نس وهو مخل ىلوس هنآ لاقي هلبق نم

 ىداوب وا ناركظلا رمد تام ىبصعيلا قورشم نب ديزي هنع ىور
 ناكو نيعسنو عسن وا عبس ةنس ىف كلذو هيف ىللتخا ىلع ىرقلا

 (1) ضايب
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 هثافو نأ ىلع رببظالاو يما 4 فكلملا دبع نب نميلس عس 0

 هللاو 99 ةنس ىفوت كلملا دبع نب نمهلس نال عبس ةنس ند تناك

 رمال ىرج كتجكاو سادنالا 20 4 سوس رابخا 1 فلا دقو ملعا

 ىن :ةركذ مخل ىليوم رهصن نب دواد نب ديلا نب ىسوس -1535-

 هي سنوي نبا ةركذ دواد نب دينهلا هيدا (ة1كونع ىور سلدنالا رابخا

 ةداغس نب هللا تبع ىبدا هيقفلا وخأ وهو طياض هك ا ظفاح بددا ةبقق

4/7) 
 ةيوعم همسأ نم

 ةريغو حاضو نب نيك نع ىورد ىتسلدنا ديعس نب ةدروعس -21551-

 « مانع ةنس ىف سلدنالاب تاس
 لهل نا لاك لسد ضاق مردشلا يلا نب ةيوعم -1558-

 سشادقا# نوزمأ نب كلملا دبع نب ماس نب ةنوعسا ب تح
 عجر ايلف هتامهس قف ماشلا 2 هلتوإف هد ىظحو هب لصتا اهكلمو

 نم كتدغلا عمس اهلك سلدنالاب ةءامجلا اضق ةالو ماشلا نم هيلا

 رماع نب ميلس ىبحي وباو ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع :مهنم# ةءامج
 ديعس نب يحبو دعس نب رهزاو ناجمت9 نب باهولا دبعو ديزي نب ةعيبرو

 (4) ضاهب
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 ملسم نب زيزعلا دبعو دعس نب دشارو ىناه نب ديعسو رداج نب ىبحمو

 ثيرح نبا لاقيو ثرحلا ىب العلاو دايز نب ميعذو بيبح نب ةرمضو

 هنم عمس بدركح نب ريدح ةيرهازلا وباو رامع وبا دادش .نب دادشو
 نب هللا دبعو ىدهم نب نمحرلا دبعو ىروملا نيفسو دعس نب ثيللا

 دلخ ىب دامحو ىدقاولا رمع نب دهكو ىلحعلا بابحلا نب ديزو بهو

 ةنيدملا لها نم ةعايجو ىسوم نب دساو :زازقلا/ ىسيع نب نعمو طايخلا

 هنا هنع مرثالل ةياور و لبغح نب دمحا لاق مهريغوا*! سلدنالو وو

 نيح هنم سانلا عيس امئاو سلدنالا لل راصف اميدق صمد نم جرخ

 00 اب ةيوم ىعي:ج ىدقاولا ,ثيتاك دعس ني دم لاقو:ج

 ريثك هعس ناكو لاق قارعلا لها نم هيقل نم ةيقلف ةنيديلاب رسو ةدحاو ةجج

 نم ىرامخبلا ئيرات ىفف باق ىو هج تقو ف فقهلتحاو ثدذحلا نم

 ةجراخ نب مثيهلا ركذ اذكهو 18. ةنس ج هنا قارولا ديعس نب - ةباور

 لالحاب ىورعملا لدعم نوره نب ده نب دمحا ركب وبإ ةنع ةدروا اميف

 عزت بحاص ىسيع نب ده نب دمحا ركب وبا ركذو هحيرات ىف

 هجج تقو ىن اناهب الوا ةائدروا اس ناكف 58 ةئس تاس هنا سيصل

 ىف ةتافو ركذ دقو هتوم تقو نم ارخا ةانركذ اييف ةريح بجوا هنكال

 امهضراعتل نيلوقلا دحا اطخ ىف كش الو اضيا ركب با ريغ ه4 ةنس

 نال ىلوا هيلا ليلا ناكل سلدنالا الع نم دحال نايب كلذ ى دجو ولف

 دق سنوي نب ديعس ابا نا ىلع مهدنع تام نمب ملعا دلب لك لها
 لها نس وهو هيلع ضرتعي ملو ىسيع نب دهم نب ديحا لوق ىكح

 ىنثدح ىدييحلا لاق مهتفرعمب صاصتخالاو برغملا لها نع ثحبلا

 دعس وبا انإ لاق رسصمب ىوعالا ذاشباب نب دمحا نب رهاط نسحلا وبا



 ريدان (1761. 145. 145 *.)

 يلاص وبا صفح نب ده ان لاق ىدع ند دمحا وبا افا لاق ىنيلاملا

 كاع نل ملاص ابا تعمس لاق ىوع نب ده ان لاق كب لعبب
 هنع بتكق هع ةنس دعب اجاح لاص نب ةيوعم انب رم لوقي ثيللا

 ضراعم اذهف للص 9 مالك رخا اذه ةنيدملا لهاو رصم لهاو ىرؤنلا

 ىنظا اسو هتوف زي رات ى انركحذ نم لوقل ضراعم ريغو 2 ةياورل

 عضو اييف هجدح ا نم ةاور ام دجوي مل د هنم امهو ا ةداعر

 هلاق دق ناك ناو ىراجمبلا نع بسم ريغ ةياور نس هباتك رسن نم انهلا

 ناو ناني اين نال كل ةتومو هجاح خر 3 ملف ةجراخ نب مثيهلا

 هبسن ى ىالتخالا كلذكو سنوي نباو 0 نبا ىكح ام هت..الل ناك

 نب صلص :ن د ةروعم هنع اسم ةياور و لاق ىراتخبلا هللا دبع ايا ناف

 هقفاوو ريدح زب كابص نب ةيوعم نديسيعلا 8 ,اق بحاص لاقو نيثع

 نب ريدح نب رابح نب نب ةيوعم لاقف بسنلا ىف دمو سنوي نب ديعس وبا
 (*)ن ادعم نب نادعم ةمع عمس ىراعبلا لاقو رهف نب دعس ىب ديعس

 0 ىلع ريدح نب نادعس دمع ةعمس نييصيعلا 0 بحاص لاقو

 قوق اييلع دحاو لكح ميادو يلام نب قيوعس يش
 ى نالتكالا اذهو ردامجلا وبإ نادعم ةينك نا ىسيع نبا داز همع

 هلاق ام ىلإ ليما سفنلا نا اك باوصلا هنم نيبي ال اضيا بسنلا

 هللاو هنس ناك نيب ملعا دلب لك لها نال نييصمحعلا خس رث بحاص

 دمحاو هنع تاباورلا ضعب يف ىراخببلا ركذف هتينك اماو ملعا

 مساقلا وبا ىكحو ورمع وبا هتينك نا سنوي نباو ىسيع نب ده نبا

 تين ىنا ظفاحلا ىربطلا دهم نب روصنم نب نسحعلا نب هللا ةبه

 لاقيو ىربطلا لاق ىدع نب دمحا ودا لاق |ذكوهو وأو ريغب رمع ودأ
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 ا نب ةيوعم ىنعي هقثوي ىدهم نب نمحرلا دبع ناك ىنيدملا
 جالا نب ملسم هل جرخا ىربطلا مساقلا وبا لاق سلدنال لزن لوقيو

 2 نب ةيوعس ىسلايطلا رفعج هنع ىور اميف ىبحي لاقو ردكاو

 0 نب ةيوعس ركذو هنع مرثالل ةياور ىف لبنح نب دمحإ لاقو ةقث

 نب ىنمحرلا دبع نم عمس سلدنال ىلإ عقو هنا الل ىصيح هه لاقف

 مثيهلا نآف ديحال تلقف لاق ةرمأ نَسَحو نييصيخلا سو رهفن ن: رهبج

 اص نب ةيوعم نع نووري ال صمد لها نا لوقي ىتعي ةجراخ نبا

 ظفاحلا ناتسجمسلا رصن وبأ لاق ةلاصف نب رغلا ةنع ىور دق لاقف
 5 قو

 نع هيدا نع رهفث نب ريبج نب نمحرلا دبع نع 0 نب ةيوعم ىور
 ةنتف ةما لكل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ضايع نب بعك

 ادانسا ثيدحلا بيارغ نس اذهو رصن وبا لاق لاملا ىتما ةنتف ناو

 هللا دبعو دعس نب هللا دبع هنع هب ثدحو 2 ةيوعل هب مكح افتامو

 + نيلقلا نس ضايع نب بعكو بهو نبا

 لها نم ......لا وبا (::.) ىماذجلا سابع وا شايع نب ةبوعم, -1559-

 تام هرهغو ةيقيرفا ىضاق ناورد نب ساسيح نسم عمس ريمدت
 « ةثامثلثو ةرشع عسق# ةئس سلدنالاب

 ا لل روهشس ثدح» هيقف كيقعلا د نب ةبوعم -1540-

 َ 3 ا
 د ةرجع ىنعو هدا فؤورو ماسسس بائثك ا

 نورد هيسأ نم

 'نم هلصا) ىئوبلا كلملا دبع وبا ىدسالا ديمح# نب نورس -1544-
 ةنوبب رقتسا مث اهب ملعلا بلطو ناوربقلا لخدو ابنه لحر سلدنالا



 مما (161. 145 ؟. 146 .)

 اد ليم ابيقف ناكو كاي أهبو ابيلا بسنو اهينكسف (ةيقدرفا دالد سس

 ةركذ (*:ةنايعبراو نيعبرالا لبق كتان اطوملا ديق حرش ريبك بناتك هلو

 # دالبلا كلتب روهشم وهو اهلعو الضف هنع ركخدذو قروضا ده ودا

 + ىفدصلا ىلع ىبا نع ىورد ةلاصاو ةلالج ثهب

 ودإ رصانلا نمحرلا دبع نب نورس نب نمحرلا دبع نب نورس -1545-
 ارذكخم ارعاش ابددا ناك ةبسأ ىئنب نم قيلطلاب فرعي فتللملا

 هيجل نسحو رعد ةحالم سابعلا ع ىن زتعملا 5- ةدسأ خب ف

 هديت ةرشع ٍثيس نجس 5 ثكرسو) ةئس ةرشع 0 نبا و وهو نجس

 عمرالا نم ايدر 8 كاع (ةخكس ةرشع ا عا هقالطا دعد ٌُساعو

 اهرك ذو هك اهاير دق ةودأ ناك ةيراج قشعتب اركذ اميف ن اخو ا

 رهجن اوف فكن ىضدعناف كلذل هت ريغ يل اا نيكل وابن 0 7 ادب م هل

 ف ةيلدو نيكسف كلذ 1 زعو هلدقف أبمعس هيدأ تاولخ ضعد نم ةصرف

 بقلف ىللذ دعب قلطا مث رماع 05 ده رماع ىبا روصخملا مايا ف.

 اهلوا ةديصق ةرعش نسحتةسم نمو كلذل قيلطلا

 اقرح ىداوف ةكم ىدنع# اقذ صعد ىف زق ن م6

 ا ىر»د ا ارمذ ةنلمجو 0 ان نسعلا| علطا

 اقرشم يملا ماسلا ديو ابوغم ةوقو اننيش لكليحعجبصأ

 اقفش هند دحلا ىف ثكرت همف ىف تبرع ام اذأف
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 ةنوذش نم نلللا كيع ونا ىرنشلا نورم ىنب كلما دبع نب نورم -544-

 نيثالثلا وح ى ةرضبلا ى تايف قارعلا لل جرخو رصم لس م دق

 0 اكراذقث ناك :لاقو سوني نب ديعس وبا ةبع بتنك ةثامثلثو

 ا افورعلا مضاع نب ىلع نب ميداربا نب دهث ركب وبا هنع ىورو

 + ركب ابا ةانكو ىناهبصالا ىرقملا

 نيمحرلا دبع ىبا نع ىوري ىسيقلا كلملا دبع نب نورم -1545-

 مس, ةخس تاس امدودعنو حاضو نب ده هللا دبع ىباو دلخم نب ىقب

 « رخال دعب ايهدحا هباتك ى ديعغس وبا ايهركذ

 ىبا نع ىوري ىريمدن :جاجزلا7 نورم نب هللا دبع نب نورم -15146-

 « ىفدصلا ىلع

 » ةيلسم همسأ ن

 ده ىبا نم عمس ثدحم ده وبا :ىرع 4 ده نب ةلسم -1547-

 00 019 نبا دنا نب دهم نمو ذاعم(*)نب دعس نع نمثع نب هللا دبع
 ىسدقملا دمحا نب ىلع نسعلا ىبا نم عمسف لحرو ههبا نع ديزد

 وبا هنع ىوز ىنم نب قيحلا دجس“م ى ايهبقل دهم نب مالسلا دبعو

 ىببأ نع بهوم نب نسحلا ىبا نع دحاو ريغ ان ربلا دبع نب رمع

 هيبأ نع دلخ نب دمحا نب دهم نع ده نب ةلسم ده وبا ان لاق رمع

 « ملعلا بلط لصف ى هباتكب دلخ نب ديحا
 مايا ىف اهح ناك بيدا رعاش سيبر كلملا دبع نب ةيسم -4548-

 *« ديهش نب رماع وبا ةركذ 1 نامو ةينفلا

 مساق ةقبط ىف سلدنالا لها نس ثدح# مساق نب ةلسس -1549-

 * نوربج نب نيفس ند ثراولا دبع هنم عمس عمصأ نبا
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 و يرن ان

 كلم ةمسأ نم

 ةيضع نب نطق نب (كلملا دّيع نب) كلم نب ىلع ني. تكلم '-4550-

 نب (ورهع نب بيوبح نب)ورمع نب ناوعحج نب هللا دبع نب سنا نبا

 دهازلا دلخ وبا ىرهفلا ىشرقلا كلم نب رهف ني براحم نب نابيش

 هللا دبع نع ىوري ثدحح» ىسلدنا هدج ىلا بسني(1) ينطقلا هل لاقدو

 ةبابلا نبا ريع نب دمح» هنع ىور جرفلا 1 0 ينعقلا ةيلسم نبا

 تاس سنا نب ككام بهذم ىلع هقفلا ىف رصتخم» هلو هيلع هوك

 ةييسف نسحعلا وبا نربخا ةرصب نك 0 دعد م8 دعب سلدنالاب

 ان لاق مزح نب دم ىبأ نع دمع# نب 0 نء ةريغو ىبحي نبأ

 دمحم كتعمس لاق دعس نب دلك ان ليلخ نس دمحا انا لاق ىاتكلا

 دهازلا ىشرقلا ىلع نب كلم دلخ وبا ىنربخا لوقي ةبابل نب رمع نبأ

 نم عيمج ىلع همدقتو هلضف'ركذي :ةبابل نب رمع نب دمعت ناككو

 لا ىنعقلا انا لاق ةدابعلاو داهتجالا ىف ملع ءلا لها نم ىار

 0 مث هلك ةتيلسف هيف "نام 'اىذلا هج ره ىف سنا ند 98 5

 ىل لاقف لاق كليكبي ىنلا ام هللا دبع ابا تلقن ىكبي هتيارف

 تددرل هللاو ىنم ىكبلاب قحا نمو ىكبا ا“ كيناسو كسل نباب

 فاك دقوا طوبا طوس 1 اهيف ثينفا ةلسس لكل ثبرض ىنا

 « لاق انك وا ئارلاب تفا مل ىنعيلو ذيلا تيقبس دق ايبق نبحملا 1١

 لاق ليق اذك ةدراس لها نس هللا دبع ودا ىرغم نب كلم -1581-

 2 (1) هطبيض |اذك رص
 -_ك قزم 2

١ 1 

 ىلإ
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 سلدنالاب تام بوبح نب كليلا دبع نع فورد ةدرال هنظاو ىدييعلا

 # [7]1 ةنس

 طخلا نسح روهشم ظفاح هيقف(1)بيشو نب ىبحي نب تكلم -13559-

 ىيسو هيف داجا اراصتخا ربلا دبع نب رمع ىبال ديهمتلا باتك رصتخا

 راك بابك وهو مجارتلا ىلع هلعجو (9ر ريضتبلا باتك ةرصت+»

 م ةددافلا

 فقرطم ةهمسأ نا هلا

 نب ؛ ميهاربا ن: مهحرلا دبع ليقو نمحرلا ديع ن: فرطد ت4 555-

 0 ىنكي ماشه ن ِر ةد وعم نب نب د نمحدرلا دبع ريمالا كوس سبق نب دهن

 نواح نس اهيف ميج ةلحر هلو 0 ىبخكك ٠ نا ى بكي قع ففرا ئ يطرق(*)دبعس

 ني الضاف ادهأز ناكو 1 هك سلدن الاي 0 ديعس نبا

 نسوي نب ده نع ىورد طاشملا ندحرلا دبع نب ىرطم -1554-

 + اع ةنس ىفوت حوُرْطم نبا
 ' رذنم همسأ نم

 هل ثدحم ةربق لها نسم ىربقلا ةمصع نب غبمصأ نب رذنم ->1558-

 ليق دقو مهد ةنس ىف سلدنالاب تامو ءاضقلا ىلو ةيانعو بلطو ةلحر

 « ىكلذل هعضوم ىن ةاندعاف َح ابصلا نب رذنس هيف

 مايا ف سلدنالاب تام سويلطب لها نم (5) مرح نب رذنم -1586-

 « دهم نب نمحرلا دبع ريمالا

 تبوسنم ئطولبلاب فرعي مكحلا وبا ىضاقلا ديغس نب رذتس -41357-

 (4) ضايب (9) ص (5) رص
ّ 



 نين ول 161. 145. 145 )

 اهيقف ايلاع ناكذو هللاب رصةتسملا مكحعلا ةايح ىن ةبطرقب ةءامجلا

 روهشملا موبلا هلو اعقصم لفاحمملا ىو اعلا" نإ 1 ابيطخو اغيلي ابيداو

 رصختسملا مكعلا نأ ككلذو بواقلا رننو عامساال بق الم ىذنلا

 درو املف هداي ف مم لكلا هاهوب ىلاقلا ىلع َك ىباي افيو -

 ابيطخ موقب نأ ةرضحلا ىلا لوسرلا لوكات دنع ةرها مورا نلم لوسر

 دهاشو تقولا كلذ ىف ناك املف هب ةيراج ةداعلا تناك امد

 4 دعاس اكو هالجر هلمدتت مأو نبج لفعلا نياعو عمجلا نع ودأ

 ةبطد لجتفراو ةيياقس ماقو بوف ديعس نب رذنم مكحلا ودأ هل ىنطظفو

 اهرخا ىف هسفنل دشناو ةبهإ ريغ ىلع ةغيلد

 دابلا هد ىرزا ةضانك 0 كاك داع ام ىلا لاقملا اذد

 دنا ابد 1 ضراب 3 0 : امج هللا ىفبا نال الوز

 اذه لاقو راعلا ننلضَو دكار دس لامجو ةهتاسحتما ع عمجلا قفتاف
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 ىف ديهش نب رماع وبا ىنعملا اذه ركن دقو ةلودلا لاجر نسب

 « نع حمرش ن ء دخاو ردغ نربخا ةربغو والم تدوناحب ىفورعملا بانك

 0 ناك لاقو هيلع ىثنثاو ديعس نب ردم ركن مرح نس 5 نويل

 باتك هتافنضم نو ككلذل ,راضرالا ىلع 7.2: . رهاظلا لولا

 قياقح نع ةنابالا ناقكو دللا نناتك نم ماكحالا طابتتسا ىلع ةاسالا#

 نبا نم 0-2 نيدو ايف بذثك ةلحر هل 1ك دقو ةنايدلا 0

 رذنملا نبركب ى بأ نمو ثديمحأ نب ليلدال ىنيعلا باتك ركمب 0

 ىو كل ساحتفلا نب دج نب دمحأ رفعج (*)ابا ى قلو نار 0 تراثك



(761.1455) 0 1 

 ًالماف ءالمال : هسلجم رضح هنا كلذو ةروبشم ةداكح هعم هلو رصمب

 زعاشلا :لوق ىلما ام ةلمج ى رفعج وبا

 اهنيعا ىلعل ىليل ىلع ىكبت ةنيزح نيع ماشلاب له ىلهاخ

 امير ابو تناب ةقوطن ةبامحاال 0 اهيلسا دق

 اهنيبل ضرالا نم اهينادي داكب ةنارزيخ ىلع ىرخا اهب ذاجمت

 لاقف اذ ام ناعنصي اناب هللا كزعا نيشلا اهيا ديعس نب رذنم هل لاقف

 نابتساو اهنيرق ناآبو تناب رذدم 7 لاقف ثنا لوقت فيكف رفعج وبا

 ناكو هنم هاندا ىتح هعفري لزي ملو عفترا هل لاقف لاق ام رفعج وبا

 ده نب هللا دبع ده وبا هنع ىور همركيو ىكلذ دعب هل كلذ فرعي

 نيحرلا دبع نب مساق نب دمحاو ئنهجلا دسا نب نمحرلا دبع نبا
 « هب اضتخم» ناكو ىترهاتلا

 هل ةربق لها نم ىربقلا ىضاقلا ةمصع نب حاملا نب رذنس -1588-

 ىدهيملا لاق هدو ةغس اهيف تاسو سلدنالاب ثدح ةيانعو بلطو ةلحر

 بانك نم ةخسن ىف جالثلا نب هللا دبع نب ده نب هللا دبع طخب اذكه
 ظفاحلا ىرصلا ىلع نب(4)رذنم هللا دبع ىبا طخ ىرخا ىفو سنوي نبا

 عيصالا ىر الك هلك للذ ىوس ام ىف اقفتاو ةمصع نب عبصالا نب رذنم

 « ملعا هللاو طقف ب ابصلاو

 يا ويس لم
 لخدو سلدنالا م دق باشحلا ىنب دهم نب نيعس نب كرابللا -1589-

 نب اذيحا مساقلا وباو ىناشغلا ىلع وبا هنع ىورف 0 ثدحو ةبطرق

 (1) !اذك رص
 أ
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 ىبرملا نب ركب وبا ظفاحلا ذادغبب هنع ىورو امهريغو درو نب دمحم
 فرش بانكب ان ىذادغبلا ركب ىبا بيظخلا ظفاعلا نع ىورد

 ىبرعلا بايت لاق دهم نب نيحرلا ديغ مساقلا ف ىضاقلا نيثدحلما

 (اذهب انو) هفلوم ركب ىبا بيطخلا نع ديعس :نب كرابملا انا لاف

 دبع ده وبا ةيوارلاو ميهاربا نب دج هللا دبع وبا ظفاحلا (اضيار ذانسال
 انو هللا دبع وبإ ظفاحلا لاق هفلوس نع ةنع ىببرعلا نبا نع ده ىب هللا

 الصتم :بتكي: فلولا نع ديعس نب كرابملا نع ىشرفلا هللا دبع وبا هد

 « اذه دعب امسالل دارفا و. روكذملا ورمع نب ده ىلوس كرابس اذهب

 دوعسم ةمسأ نم

 فلقوملا ى ةركذ ثدح» ىحابرلا ىيلكلا ةصلخ نب دوعسم -4560-

 * سلدنالا دالب نم جابر ةعلق لل "نشب بياشكلا

 ليبي دهاز. ملاع هيقف رايخلا وبا(4)»تلقُم نب نميلس نب دوعسم -1561-

 « هخويش دحا ناكو مزح نب ده وبا ةركذ رهاظلاب لوقلاو رايتخال(«رذل

 ده نع ىور رهمدت لها نم مساقلا وبا ىومالا رمع نب دوعسم -1569-

 يب مءال قاس سلدنالاب كراع مكحلا دبع نب هللا دبع نبا

 ةيسرمب ناك رايخلا وبا ىردبعلا نمثع نب ىلخ نب دوعسم -4563-

 نب دجت وبا هنع ةاور ىعاضقلا نع باهشلا باتك ىوري ةلخر هل

 * رفعج ىبا

 بوب ةمسأ نم

 ىنايجلا ىركبلا رصنلا نب هللا دبع نب نطق نب بوبح» -1364-

 (1 اذح

 د



 ركنا (761. 148 ».)

 عابس نر قسيللا يرناح 0. نب هللا دبع نم عمسو لحر ثدح“

 ؛ بيدالا (4)ىريبلا رهطم نب ىهح هنع ىور ثام اهبو سلدن الأب

 ةؤيدب لاق دق ةدهاش هثا ربخاو ىناورملا ركب وبا ةوكذ ىوححن رعاش

 و
 | ا فاوصلا راسخ | رجلا نم اهنوفج ضهغت ام نينح تاذو

 طب ىف ريدازا نس ىدبت اضاير اهنوفج عومد نم ىيحتف ىكبذ
 طيثم نكداو ضهبس رهزاو عقاف رفصاو ناق رمحا نيف

 طرق ىلع نيظن دق نامج ىلال اهنتف قوف نم الا قورط ناك

 لكوتُم همسا نس

 رهفدت لها نس مهدالا ابا ىنكي ىسلدنا فسوي نب لكوتم -415068-

 3 ىشخلا ثراح ند ةركذ سلدنالاب ا

 ناك رفغعلا يلم رءاش كيدا نسحلا وأ نب لكوتم 215662

 نورس نب ندثع نب هللا دبع دمح“ وبإ هل دشنا ةيامعبرالل نس ابيرق

 اهنم ةليوط ةديصق نم ع رقلا

 ىقارمشلا هذه ىلاح لثس ىفو ةدلبب مهقا الل ىنريعن

 ناك رمحا وهو هيدل ولحتيو ايفاص الا برشي ال الجر تار

 ىاود نهدنع ايرثلا موف ىلعلا بلط ىف نرفاس مهم هل

 نايرثتغم نيذه» الك اولغ ةركذ برعت نا امل برعت

 نايلغو درفقلا ى ةلحريف .. .اومفيضلا ى لغي نم مهلوق نمو

 (1) ضايب
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 ىكم دهشأ نم

 ناوريقلا نم هلحأ كحلاط ودأ (شومح ند دحين نب ىكم -15061-

 دبع بيطلا 0 ىلع ارقو لحر مث ناشف » انيحويش ىلعو قلو أهنو

 مقظو ةريغ 101 ردد قبلا ىرقملا ىنوبلغ نب(*)اللا ةعدع نب مهخيلا

 اروهشم كلذ ىن اماما ناكو اهب ارقاو ةبطرق نكسف سلدنالا

 دق ىخاهشا ضعب كبناآز ةروهشم ةريثك هفيل اون الند ابددا أيودمت

 نونامثو ةسمخ هفيلاوت غلبس لاقو ءزج ىف هفيلاوت امسا ركذ عمج

 ي افيلات

 ةيمآ ىغب اوم نم ميلس 3 نويلس نب ناوفص نب ىكم -1568-

 د 6 20 سلدن الاب كاس مال ةدايزد ىروبل لاقيو 2- قفورويوئم

 كآعم 0 نم

 لدا نم هللا دبع نب ثيغس نب ده نب هللا هي نب كثيغم -1569-

 ةمر ةيخأ 0 ةخا سن ود ىضاقلا قويقش وهو ل ابا ىنكي ةبطرق

 ل قون ةخوبد ن“ ةعامج ف ةكرأشتو رجالا 00 نس دمدأ نع هللا

 2 اهب ع عضو مل ةفاصرلاب ا

 ةئسا ىفقوق سنوي با ثيغم_ نب د نبأ" سنوي نم فيوذم] 1

 ىبباو ىدسالا رحتي ىباو باوص نب مساقلا ىباو هبا نع ىورب 55[

 هيدنلا هتيدو ةسقد رهو 2 ةبطرقب رووْسو مهرجغو داوعلا نب دهلولا

 *« (285 ةئس ةدلوسو(0501)4 ةغس نس بجز ىف ىفوت عيفدلا



11 
 ياا

 0 (101. 148 7.) ظ

 20 دارفا

 ىنكي ىسلدتا دوم ىخيللا ةديبع ىبا نب دمها نب ملم * -151-

 ثادحو ةدلب أ مجزو بتكو ملعلا بلاط 57 [ 505 ةهد لدحر ةديدع أنا

 ع م".[ع مس سلدن الاب 2

 ةبطرق لها نم ركب ابا ىنكي ندزم ند رفعج ن: نيزُم -41519-

 أضيقنم ادهاز ًالضاف هللا هيحر ناك هيقفلا نيزم نب ىبعي دلو نم وهو

 نب رمع ىبا نع ىور ةالصلا ىلع ابوؤد لمعلا ىلع ارباثم ساغلا نع
 ةدلوم ناكو) ايل 4 نس اومن ردص قوت ةرجغو ىناشرملا روبيج

 لياضف باتك ى ىضاقلا هللا دبع نب سنوي هنع ثدح دقو (مهح ةئس

 03 نايح نبا ةركذ هقيلات نم دهاجم نس  ىبح#

 نب دمعم نع يور طافحلا وبا ىلدنالل ظافح نب ظوقحم -1375-

 « دارفالل نس ىناثلا ىف اثيدح ظفاحلا ينطقرادلا نسحلا وبا هل ركذ

 لها نس ثدحتت هللا دبع وبا ىسيقلا ليبُو نب رضاهم -1574-

 د سود نبا لاق مهبتك 2 ةرركذ ةظرسف 7

 بلطلاو ملعلا ى_ ةلحر هل ديزي ليقو ىلعبلا ديز نب دلحم -1375-

 اهرخا 5 تامو مكعلا نب نمحرلا نبع رهمالا مايا 5 ةدر اضو 5

 بحداص ةركذ نعشلا ريثك روهشم رعاش ديعس نب نموس -41556-

 ةرعش نمو قيادحعلا بانك

 ميحدجلا 3 ىبلقو هداهم ندع تانج 23 ندم ىنذيعف



 رمال ٠ 0561. 1487. 149 م.

 ىمييتلا مساقلا وبا ةرفص ىبا نب دهسا نب ديحا نب تاهملا -1577-

 مساقلا اناو ىليصالا ميداربا نب (*) ده دمح# انا عمس ثدحم“ هيقف

 ن.سحلا نم باهولا ديقو ىرصملا ىمرضعلا ده نب ىلع نب ىببعي
 عماجلا براتك حرش ىفو اطوملا حرش قل مالك هيلو مهربغو رهكم نبا

 نيرشعلا دعب سلدنالاب تام ىراخبلا ليغيسا نب ده هللا دبع ىبال
 « ةيامعبراو

 فرعي ركخإ ىبأ' ىسوي نب دمحم نب هللا دبع نب ؟بعضم 597- ١

 ةريزجلاب مكحلا ىلو رعاش ىابخا ثدحم بيدا ىضرفلا نباب

 هللا دبع نعو ديلولا ىبا هيدا نع ىور الضاف ناكو ةبطرق نم هلصاو

  نسوبو ':ريكب نب ةيشا ىنب ماشه نب نب دمحا نعو دنسأ نب دهم نبا

 ىدشناو (ىديمعلا لاق ةزيغو) ىدهمعلا هنم ميدل ىدنكلا نوره نبا

 ةئطرقب يردال لها ضعب ىندشنا لاق

 ميلا طسو ىف ؛غدفصت ىئننا ىلع هلل دمعلا|

 مغلا نم تنام تدكس وا اهقلخ ثالس :تلاق ىه نأ

 رخآ هجو ىلع هب الؤتم ريخالا ثتيبلا ىندشنن انباحدصا ضعب ناكو

 مغلا نمت تنام ثناكس وا اهوام ابمجلا كرقظن نأ

 ' « ةثامعتزاو نيعبرال لبق ايخ تنعصم ناك

 دبع ىلوم قفوملا شيجلا وبإ ىرساعلا هللا دبع نب دهاجم -1579-

 بدالا لقا نم ناك (زماع ىبا نب) ده روصنملا نب رصانلا نمخحرلا

 ةدالجو ةمه هل تناكتخو ةبطرقم اشن اهلهاو مولعلل ةبححملاو ةءاجحشلاو

 باقذب ىحاونلا ىلع ركاسعلا :تبلغتو ةنثفلا مايا تاج املف ةءرجو

 سلدنالا قرش ىف ىتتلا ريازجلا هعبت نمهف وه دصق رداع ىبا نبا ةلود
58 
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 ان . 07 ميا ل

 0 (41. 149 م. 1407)

 بكارملا ف اهنم دبصق مث اهامحو اهيلع بلغف ةعمسو بصخ ردازج 06

 عبس وأ تس ةنس ىف ةريبك .مورلا ريازج نم ةريزج ةيئادرس 2

 دنجلا اوهإ هيلع تفلتخا ىث اهلقاعم يتتفاو اهرثكا ىلع بلظف ةثامعبراو

 نم قرفت ىف اعمط اهنم جورخلا ىلع مزع دقو مورلا دادما تاجو

 وبا ىنربخاف هبكارم رثكا ىلع تبلغو مورلا هتلجاعف هيلع بغشي

 نب ده ىبا نع ده نب رع انابفا لاق ىبحي نب ةبجتن نسحعلا

 ىببا عم تنك لاق ىناجرجلا ده نب تباث موتفلا با ان لاق مزح

 ةأبن وضرص ل بكارملاب لخدف ةيناذدرس قاد“ ا < د دهاجم شبجلا

 0 ا ا ا ا ل ملف نييرعجبلا سير بورخ وبدأ هنع

 ابكرم ابكرم نيملسملا بتحارم نذقت كتلعجف مدر كبه . ه

 ات

 الكف نيبلسملل لتقلاو رسال الآ مهل لغش ال ىفوقو مورلاو فيرلا لل
 ردقب 7 هتودص ىلعاب ىكبي دداجم لعج مهيديأ نيب بكرم طقس

 اهيلع ٠٠.... ميرلا ةدايزو رعبلا حاجعترال رثكا ىلع ةريغ الو وه
ّ 

 لبقي ملف انداه لوكدلا نم هترذح تيبك دق. لوقب مثا*) ا ا

 رخا اذه بكارملا نم ريسي ىف انصاخمت اس نقذلا ةعيرجبف لاك

 ىنلا ةيسلدنالا ريازجلا ىلا دهاجم داع ,ث دمحم نب تباث ربخ

 امو ةيناد ىلع بلغ ىتح لاوحالا هب ثفلتخاو هتءاطب ىف تناك

 الذاب املعلا ىلع ءابركلا نم ناكو اهيف هتساقا ترقتساو اهيلب

 مآين ىوغللا بلاغ ىبال لذب ىنذلا وهو ءابدالل هلامتسا ىف بياغرلل

 هفلا ىذلا بانكلا ةمجرت ى “ديزي نا ىلع رانيد فلا بلاغ نبا

 اثلا باب ى انرحذ ام ىلع دداج» شيجلا ىبال هفلا امم ةغللا ىف

1 
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 دعبلا ىلع هلامتاسا دقو ىوغللا نسحلا نب ل العلا ودا لوقب هيقو

 اهلوا ةديصق هيلا امدادها بكرمو لاس ةظيرخدب

 بكوكلاو دعسلا نرتقا اديك بكرلاو ةطيرخلا 'نشفا

 ب رقملا اهلمح كسمعسد 1 ص دعلق هد انيمد طحو

 بطب ف .ردشملا ةياق كك انثلا اهيف ماق ةدءاس لع

 اه رخآ فا لاق نا للا

 بححصي ن كب مل م بح صإ|ف سويشلا ءايا كثضز دهاجم

 بغرد أمد تككيلا رمجصم هايرلا عهمسد كدا لقف
3 

 ةلياضؤ مظعا ن ,ىرصو هيك هلوق ىكع لادِن ايانك ضورعلا 3 فلا دقو

 هيلع هلدوعتو قويشر نب دهمدحأ س ابعلا ئدا بناحلا ريؤلل همد دقن

 « ع*إ ةنس ىف ةيئادب هتوم ناكو ةسايسلا نسحو لدعلا ىف ةدي ةطسبو

 نسحلا ابا ئنكي قكيبشا ىركبلا ورمع نب د ىلوم(4)كرابم 21580-

 قور ةرهسشتل اظفاح نارقلل ةزالتلا ريثك الباع الضاف اريخ ناك

 0 رد ةعايج نع يو َّّئ ورث ا 0 0 ةعامج نع سلدنالاب

 1 3ك ذل وهو 69 ةنس قثونو

 ناوريقلا لدا نس ديعس أبا ىنحكب كورفلا ىاند ا .ىميم -1581-

 نيند نب دع ودا درع :تكولحا 90 اطبارم ةاطيلاط نكسو سلدنالا م

 لاقو لاوكشب ىبا هلبق ىذلاو هركذ مس ةنس دلو هنا لاقو دهازلا

 # هتع ىورو مدقتملا اكرابم ركذ رز نبأ نأ

 ىنكي ةيليبشا لقا نم قاقسلا ىبلشلا دهع نب كهس نب قفوم -125892-

 اذه نإ لعفب فيك رظنا ش



 م (761. 149 ؟. 150 ع

 ملع ناكو ملعلا بلط ىف داهبجالو لصفلا لها نم ناك ماهت ايإ

 اهوحمن وا ةئس 5. نبا وهو علاإ ةخس دودح ىف ىفوت هيلع بلغا ىارلا

 + (*)جرزخ نبا ةركذ

 ىدنح ابا ىنكي ىجادملا اجر نب زيزعلا دبع نب يلم -1583-

 رصمد تامو قارعلا لل ابهيف لصو ةلحر هل روهشم ثدحح» ىسلدنا

 « 059 ةنس ليقو عبس ةنس رقص نم مود رخآ ىف

 لواللو ىدهبجلا لاق ىدارملا فيفع نب ليتنُم ليقو(1)ليبششت -1584-
 ىسلدن| ثدحم هيقف وهو بهو وبا'ةتينكو هيلع بلغ ابقل هنظاو برقا

 ىماغلا ىبحي نب فسوي اهيف قفار نمهلاو ةكم ل ةلدر هل تناك

 ىوغبلا زيزعلا دبع نب ىلءو ىربدلا ميهاربا نب قحعسا نع بنكو
 يب زهإا ةنس اهب تايف سلدنالا ب عجرو امهرهغو

 كاملا دبع نب نطق نب دحاولا دبع نب نطق نب برام -1588-

 00 00 نايحبجا نم اللا ديعا نب نسنا نب ةيصع نب نطق نبا
 ىشرفلا تكلم نب ريف نب براجح» نب نابيش نب وريع نب بيبح
 <« 51 ةنس اهب تام ىسلدنا ثدحح» لفون وبإ ىربغلا

 نييلجلولا دبع مايا ىف. فورعم رعاش يربقلا ىفاعم نب مدقم -1586-

 دمحا اهلوا نم ركذ ةديصق رذخللا نب ديعس ىن هادم نمو رصانلا

 ىهو انايبا هبانتك ىف جرف نبا

 داهم معان ىف ةدايس ىداو ةمامح تفرط نا تيجشا

 داتعلا اهل ايددب الو اسوي بنيز ةوفجهبي تينم امو وهلت

(4) 5 



020077 

 نإ 061. 150. 150 7)

 داوذ ريغب شيع ايف اشيع بديز .لداوف ثبلس ذا جرف ال

 سلدنالا مف رضح قليلا دبع نب دهلولا لوم ىمورلا(1)بدعم .-1383-

 قراط رما ى ديلولا بطاخ ىذلا وهو هليخ ىلع ناكو قراط عم

 ديلولا باتكب هيدي نس هذقنتسا ىتح ريصن نب ىسوم هسبد ايل

 + مكحلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هركذ هيلا هيف

 ننس ةبعوبا جاحلا ىكبصالا دعاسم نب ديحا نب دعاسم <4388-

 نيسحلا هللا دبع ىببا نيمرلا مامأ نع ىوري ةلحر هل ثدح» هيقف

 دبع هنع ىوري ماسم باتكب هنع ثدح ىربطلا ديح» نب ىلع نبا
 ١ 2 دي نب منملا

 وبا ىوارغملا دهم نب بوقعي نب ىلمد نب ريخلا نب روصتس ج1589-

 نازقلا ارق نارقلا ارقا ى امدقتم هللا همحر ناك ىقلاملا بدحالا ىلع

 فيرشلا ىلع رصمب ارقو جبرش نب ده هللا دبع ىببا ىلع سلدنالاب

 ةكمب ارقو 2-5 لدعملا ىنشخلا نسحلا نب سنوي ليعمسا ىبا

 هز ةنس ىفوت ىربطلا ميحرلا دبع نب دمصلا دبع رشعم ىبا ىلع

 نب ككلملا دبع نب دمحا رفعج وبا دهازلا ىبا مع نبا هنع ىغثدح

 ريبك(*ردلج ى هايا هتزاجا ىلع ثفقو ةزاجاو ةقلامب هيلع ارق ةريمع
 < ةيلهاجلا ةنسلا راعشالا ىف. ملعالل نع ةياور هل ثيارو

 نوغلا باب

 ةلمهملا داصلاب رصن همسا نم

 دبع نب رصن هيف لاقي دقو ككلملا دبع نب دمحأ نب رصن -4590-

(4) 3 



 7 رفا 0761.150+)

 رهاقلا دبع عمسو قرشيلا ىلا لحر ىسلدنا ةدج ىلا بسني كلملا
 وبا هنس عمسف ةبرغلا ىف ثدحو ةهرهغو ىروباسهنلا هيقفلا رهاط نبا

 ىبا خويش نم ريش ىركسدلا بهطلا نب ىلع نب ىبحي بلاط

 وبا هنع ىورو. فسوي نب ةزمح لاق بيطخلا ىلع نب دمحإ ركب
 (ةرابتجسملا باتك قئسم» ىاجرجلا ىميعتلا لصفلا نب دمحا روصنم

 ميداربا نب فسوب نب ةزمح مساقلا وبا كلذ ركذ ثيدحلا يف

 ىف تاس ىميعنلا نا لاقو ناجرج ريرات ىف ىمهسلا ىسوم نبا

 1 هي ع5 ةنس لاوش

 ىسلدنا ىبطرقلا يعفلا وبا كلملا دبع نب دمحا نب رصن -1591-

 نفسوي نب ةزمج هنع ىور ىسلدنال دايز نب مالسلا دبع نع ىور
 « ءالجننلا ىن هباتك ى ىمهسلا

 ثعشالا نب متاح ىبا نب مساقلا ىبا نب نسحلا نب رصن -1599-

 باتكب اهيف ثدحو سلدنال لخد دنقريس ليزن ىتكنتلا ىشاشلا

 سابعلا ىتا نم كلاثه اسيا عمسو سبحمصلا ىف جاجمجلا نب ملسم
 ذادغيد ىدييعأا هيقل زياشملا نم ةعايجو ىرذعلا سنا نب ريع نب ديحا

 ركذو الضاف ةقث اقللا لوبقم ةقيرطلا ليدج الجر ناكو لاق هنم عمسو

 * 201 ةئس ةدلوم نأ

 رمش ابا ىنكي ريمدت لها نس ىملسالا هللا دبع نب رصن -41595-

 ىضاقلا نورم نب سايح نم ميسو ةكمو رصمو ةيقيرفا لخدو لحر

 « ةدلب لها نم عمسو

 (1) سص
 أ



( 151 .1507 .1561) 0 

 ردن ةمسأ ند

 رجذ ايلاب ةلسم نب رماع وبإ ةركذو اي الب رمث مزح نب ده وبا ةدروأ

 د ملعا هللأو ريغصتلا ىلع

 هللا دبع نب فيس نب(4)ت لقُم نب ةعافر نب نوره نب. رمث -1398-

 سلدن الاب تاس دل نب ىقب نع ىور سيق ىلوس نايا ردن نبا

 * ثراح نب دج ىنشخلا ةركذ م[ ةنس

 ءامسالا دارفا

 لها نم 3 دبع نبأ ليك دحاولا دبع نب ميهاربأ نب ةغبان -15900-

 7-3 نب نيهلس نب بوياو حاضو نب ده نع ىوري بصح ةعلق
 #5 ثراح نب ده ىنشخلا| ةركذ ما ةكس سلدنالاب تا

 ابا ىنكي ةليطت لها نم بيصخغلا ىبا نب ىفاخخلا معن -1397-

 ادههشت لذ طابرلاو وزغلا لدا نم 2 ادهاأز ارعاش انا ناك مساقلا

 « [98 ةئس

 : رعاش تردالا 2 م نسحلا وبا ىريزجعلا ضاير نب عفان -1508-

 رباكالا لم ريكو قيلطلا اهب 0 ةثايعبر الآ لبق ةبطرق 0 لحر

 3 ةئامعد راو نيعبرالا دعب تام

 ىالوخلا ىسيع نب نميلس نب سيجمف نب نميلس نب سجن -1599-

 هيقفلا ىبتعلا دمدأ نب دهتو ىلعالا دبع نب سنود نع ىور ىشسلدتا

 ثلا تثراح نب ده ةركذ مال“ ةخس سلدنالاب يابت امهريغو
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 (1) يص
 اح



 اركان (#61. 151 5.

 ةوركذ ةدلبب اضقلا ىلو ميدق ثدحم ىسلدنا ةلس نب رصنلا -1400-

 هب اضيا سنوي نبا ةركذو ةمجمعملا داصلاب ىنلتخمملا» فلتوملا ىف
 نينأرلا قل لا نم ىمرسملا نيغنلا نب هللا دبع نب نمت -1101-
 ةقدصلا رهثك ادهاز اجلاص ناكو ىابسلا ةريبُد نب هللا دبع هنع ىور

 ىف ىار هنا لاقيو ةقرب نكسب ناكو هلك هياطعب قدصتب ناك

 لخد ىنيقيلا لاقف نيقيلاو ناميال نيب ردخا ذل لاقي هناك همانم

 كلاند ب : ربخ» كللا دبع نب نميلس لل ابهنم دفوو داهجتلل سلدنالا

 اساف ا اعفرا 10 امبل لاقف ىرفاعلا بيبح نب ده هعمو

 ىدرت نا ىعجاح لاقف نايعنلا اساو ثيضقف هجياوح عفرف ىرئاعملا

 ىصقتا ىف دهشتساو عجرف هل نذاف ىش نع ىنلست الو ىرغت ل

 * سنوي نبا ةركذ ار روغثلا

 نب دهعش نب ااا نب ردك نب ةيوعم نبأ قينوش :ةبع نب .ةثراح نبا
 نم ىبيجتلا ىدغخ نب سرشا نب نكسلا نب بيبش نب سرشا
 |١م ةنس ةفرع مود ف أهي مورلا هلثتق داهجملل سلدنالا لخد نم ةلمج

 هللا لوسر ىلع دفو ناعتم ةباحمصلا نم مهعت وبدأ جير دج نب ةدوعس ةدجو

 ىلع ةيردفكسالا يفي دراولا ناكو رصم ينف دهشو ملسو هيلع هللا ىل

 ةبونلا دلب نم هلْقَمُذ موي هئيع تبهذو هنع هللا ىضر باطخلا ند رمع

 ا ا طرا 2 كوو "| ةاس نبرس7 ىبا نب دعس نب هللا دبع عم

 نب نمحرلا دبع ةدلو مهنم ةعامج هنع ىور ٠ ةنئسو [20 ةئنسو مع ةناس

 زةطقرعو ىرملا# ةسامش نب نمحرلا دبعو ىمخللا حابر ند ىلءو ةبوعم

 مأ ىه بيجتت ن مال ىبيجتلا هل ليق امناو هز ةنس تاسو ورمع نبا
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 نب ىنوكشلا لاقو نكشلا نب بهبش نب سرشا ىنبا دعسو ىدع

 3 س(«)ن بستن اهيلاودىدنك نبا
 واولا باب

 بهو ةمسأ نم

 ىنوذشلا نب(1)مرعلا وبا ليعيسا نب دوه نب ده نب بهو -ا 0

 وبا هنع ىور غبصا نب مساق نع 0 ر ثدحعحم هيقف ةنوذش لها نم

 ةبطرف عماجب سانلا ىنتفي اردصتم اضاف ابيقف ناك و نبلا يي ند ريع

 نع 01 تسدد بيارغ بائثك رزهمع وبإ هع ىور ىنفملا دل لاقيو

 3 غمصا نب مسأق هقلوم

 ةناجحي لها نم شيرقل ىلوم قيزر نب لطخا .نب بهو . -1404-

 ىسرضعلا هيف لاقو م. ةنس وعدن سلدنالاب تام مساقلا ابا ىنكي

 < قارا ميدل

 حاضو نب دمع* نع ىور ردكم ثدح“» ةرسم ند سهو .-1408-

 نوردح ندب نيفس نب ثراولا دبع هنع ىور ىقانعلا نمثع نب دعسو

 * ىترهانلا نمحرلا دبع ند مساق نب دمحأو رصف ند ديعس نيثع وداو

0 

 ىخونعلا ديعس نب نودجس نم ل ىسلدنا عفان ن بهو - 1 100<-

 ديلولا ىبا نع ىوري ةيسنلب ىضاق اطعلا وبإ ريذن نب بهو -41407-
 نيعستو (2) ماع ةشلخب ىفوذ ةمعنلا سس نسحلا| ىب و عابدلا

 3 ةيدامسمخو

 (4) ع (2) ضايب 11 ص 9 فايد
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 ديلو همسأ نم

 ىيرقلا دمح» نب مساق هنع ىورد بنئاكلا ده نب ديلو -1408-

 ا رال نإ اكول ناك فارما
 ىنايجلا نجدلا نب نيّصعلا دلو نم رعاش ليعمسا نب ديلو -1409-

 رطم موي ى. نايج لايعا شعبل ىزتنيلا باطعلا ىبا نبا ىلا ةرعش نمو
 ميدلا هبكس نم ىرثلا ليلغ تور قذع لباو ثييفو قهنإ موب

 مرطضتو وكذنت ىتلا سوفنلا انس اهب جيرن حار ال نوحاص ندعتنو

 مثتحتت ىوس اهتار نا اهناف اهب باحسلا ولحن ىك لايقسب ريف

 .(1)ىريغلا سابعلا وبا دابز ىبا نب دلخم نب ركب نب ديلولا -1440-

 ]1 لكر لصاف. ملاع. سلدنال روغث نس. رغث ةطسقرس لها نم

 نب دمحا نب ىلع نسحعلا ابا برغملا سلبارطاب عمسو ةيقي رفاب

 ىءكبارط 8 ىمشاهل9) ن وركز نباب ىفورعملا بيصُلا نب ايركز

 قارعلاو ماشلا ىلا ملعلا بلط ىف رفاسو قيشر نب نسعلا رصيبو

 هللا دبع نب روصنم ىلع ىبا نم ةارهب عمسو رهنلا ءارو اسو ناسارخو

 اباتك ةزاجالا زوجعت ى ىفلاو تاعايج :نم دالبلا رياس ىيفو ىدلاخلا

 مينو ةبرغلا نإ ثدحو اهب ثدحسف ذادغب ىلا داعو ةزاجولا باتك ةاهس

 ىوارهلا ديحا نب دبع رذ وباو ظفاحلا ىرصبلا ديعس نب ىنغلا دبع دنم
 وبا ةركذو(*). . .ىبخالا مساقلا ىبا نب ديحا نب دحاولا دبع ريع وباو

 ةبرغلا ىفو ةدلب د باتكلاو عايسلا رثكا انيما ةقث ناك لاقف بيطخلا ركب

 لا نلآو ربكأل دخاولا دبع نب دهو رهاط نس ادهت نب ةزيح هدعانولاق

 (2()1) ص
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 نسحملا نب ىلع مساقلا وبا ىضاقلاو ىقتعلا دمحا نب دهن نب دمحا

 ده ميانغلا وبا ىضاقلا انا ىديمعلا لاق مهريغو ىخوفتلا ىلع نبا

 ىنسحعلا ويا ان لاق ةزاجا ىرمغلا سابعلا وبا انا لاق ةارق ىلع نبا

 هللا دبع ند دمحا ىب عيلامج ماس دا الا ىمهشاهلا ديحا نب ىلع

 ىبا ىنفثدح لاق دمحا ا ان لاق ىلجتعلا ملسم نب 2 سا

 انعفن ام انل ثيدحلا عفنا اندجو سيق نب ورمع لاق لاق هللا دبع

 نع يرش نع دحاو ريغ ان اذك هلف اذك لاق نم انترخا رما ىف

 دمحا نب ىلع نب ده العلا وبا ىضاقلا ان لاق مزح نب ركب ىبا

 ىسلدنالا ركب نب ديلولا ىفوت لاق ىطساولا نورم نب بوقعي نبا

 + مؤ[ ةخس بجر ىن روثيدلاب
 ليبشا سابعلا ابا ىنكي ىسرضك|ا بهو نب ديعس نب ديلو -1444-

 0-0 سانلا ةئسلا ىف بهو ةدج ىلع بلغ بيهو نباب كل

 ارردعم ةقثلاو ضابقنالو لضفلا لها نس ناكو ىرعي ناك للذبف

 نبدأ نع ىورو م2017 ةئس جدو قرشملا كل لحرو هدلبب خوهشلا ىلع

 0 نت 1 هد فوتو عرقو ىساقلاو ساحالا نباو مضوج

 * جرزخ نبأ ةركذ نيسمخو

 هللا دبع نب سيق: نب. رابجلا دبع نب قلاخلا دبع نب ديلو 1187

 + ىنشخلا ثراح نب ده ةركذ ةطسقرس لها نم ىضاقلا ىلهابلا

 ةركذ ةفرعملاو لضفلاو حالصصلا لها نس ىليبشا' نمثع نب ديلو -41415-

 ةيليبشا انيلع مدق لاق هنع 0-0 ندجحهتلا) باتك ى ثيغس نبا

 هتياصا ةلعل هنع لقثنا مث هيف ثنك ىذلا دجحسسملا نإ ماقاف دوسا لجر

 لاق ا مث هيلع قدصتدو بطلا ىلع دعفب نرذ ف ماقاف
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 هلسغا انا ائيبف ةلسغال بوثلا هنع تفشكف هلسغال ىراد لل هنلقنف

 ردبلا ةليل رمقلا لس راضو ا|ديدش اضايب ضهبا دق ههجو كثيار دا

 كيار 5 ىنعارف ةددسحج رداس نود ةضاخ هقنعو ةهجو ضايبلا معو انسح

 تكدجرخو ةدنهجو م ادرلا تددرف ميظع ش هدو ىنباصاو تدعراو

 املف هتصق مةملعاو ىعس مب كمريجو؟ ىباححصا نم ةعامج ترذناف

 دوسأ ةدسج رعاسو هةضاضهت أو :لامجو هنئسكح مهعار هببجو نع ادرلا اوفشك

 ةرثك نم لبللا لل ةربق غلبن اندك امف هب ساغلا(4) . ..... .

 #4 هللا ةمحر هتز انج رضح 0 ةرثكو 1 ىلع ماحزلا

 ةب رماحلا ةلودلا ءارعش نس سابعلا وبا ىدارملا ةسم نب ديلو -1444-

 ةدايزلا مايا ىريغلا ةدايز ىار دقو رماع ىبا روصنملا ف ةرعش نمو(*)

 لاقف

 ررشلاب نيربعلا رواج نم معو افط فيك روصنم اي رهنلا ىرت اما

 رضحلاو ودبلا لها مع دقو هيف اقرغ ىزولا نفي مل كدوجل بجتعاو
 رذكلا نيب اذهو ريمن فاص هرصنع دوجلا نال الل ككاذ ام

 رطدلا لباو هنع عشقت اذا هربعت لمثلاو هب ىدهع .ناو

 وشبلا نم مهم اند نم ىلع اوراد اوردق نا سانلا مايا تدب اذك

 رجدح كل دع نم بلكلاك دوعي هتزع دعب نم مهفس ىرا مكو

 رجشلا نم ارضخغ» . جبرلا ترهو ةقوطم كثشفغ امس ككيقبي هللاو

 ءامسالا نم درفالا

 ىنإك ةيزياوبا ىوسقلا ىدرافلا تارفلا نب ١ يسوم نم ةميثو -4445-
 ممسس سلا

 (1) سرد



 3 . 89 .ش (181. 15272

 39 اهخم شو رصصق 2س رفاس مث ةرصبلا 22 0 جرش سافل“ لاا

 زابخا ى اباتك فخصو ىشولا ن رجتي ناكو ارجات سلدنالا لل

 ديعس وبا :ةركذ هنع بسكحو رصف لح سلدنالا ند داعو ةدوجو ةدرلا

 نولخ رمل نينث الآ موي ىف ريصدد لنا هدأ لا هابرغلا ف سف ود نبا

 ةمدثو مهخم ناك لا ريصدل بقع دلو لاف |اسال ةئس ةرخالا ىدامج ند

 ةرامغ ةوداو وه دلو :ةقيذح؟ ونا تارفلا ن: 0 نب ةدجلو نب ةرامع نبا

 2 ةربغ نمو هجدأ قوم ممم ريصود

 ىورد كزرخ» ةقق ةريبلا لها ن م ىبالكلا نوبهو ىنب ةيدو -43102

 ةرح 2 م”(س ةغس سلدن الاب تاس رمن نب ديعسو زصن نب نميلس نع

 5 ىنشملا ثراجت ند لك

 ءاهلا باب

 نور* ةق نم

 نب بهشا ن 3 ىور ل2ولوم هيقذ ىسلدتا ملاس نا تورم -111-

 # زيزعلا دبع

 نم قرا ديف ةبطاقن لها ند َلناع نب دمحدأ نب نوره -1418-

 1000 فوت : معو .ةلالج تمعن لها
 تان ثدحم .ىسلدنا رايخلا ابا ىنكي رصن نب نوره -1419- 

 ى

 ف كيعس ودأ ةركذ لضريهع» نايج ىمخالا دين نب مشاه -1 420-

 نب دمدأ نب لووم نع ىورد دمحم ىريبل دلخ نب مشاه -1491-

 «* ندزم نب ميهاربا نب ىعكو ىبدعلا ريرعلا دبع
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 تام ةريغو ىلءالا دبع نب سنوي نع ىررب ما ن* مشاه -1122-

 دبع ند ملأ وخا دلاخ(*)وبا مشاه نب زيرعلا دبع نب مشاه -142935-

 تايباد هل نبا هيلا برتح بداو لضفي روكذس ىمضاقلا زيزعلا

 ةنمدد هدعقر ردبظ ف عضوف ةوقلا نلتد نكن مل أمهب ةيطاخ اهلاف

 انيصر افيقث هظفل اقيار اضيرف الك تسزع نإ لقت اك

 انيس الاقم دجمت مل اذا ثعلا نم ريخ وهف رعشلا عدوا

 ماشه ةمسأ نس

 كك ةئكشنو ىبدشِبلا ىنيباب نورعملا ماشه نب ده نب ماشه -1 49 4-

 # ىفحصملا نمثع نب رفعج نسحلا ىبا لا نس سلدنالا قرش

 ىضاقلا ىطانرغلا ىلالهلا ةرقب نب ماشه نب دمحا نب ماشه -1425-

 ىباو ىجابلا دهلولا ىبا نع ىوري روهشم بيدا ثدحس هيقف اهب
 ةئس رفص ىف. ةداوم مهريغو .نودعس نب هللا دبع ىباو ىرذعلا سابعلا

 « هر, ةنس ةطانرغب ىفوتو تان

 هيقف ىشقولاب فورعملا ديلولا وبا نانكلا ديحا نب ماشه -44920-

 (1) نع ىور 289 ةنس ىفوت فراع مدقتم بادالو ةغللا ىف. ماما

 ثيب لها 3 هيقف ديلولا وبا ةريح ىبا نب ديحا ند ماشه -1421-

 + ةركس نب ىلع ىبا ىضاقلا نع ىورب ملعو ةلالج
 نيحرلا دبع نم عيهيسو رصم ىلا لحر ىلطياط نيسح نب ماده نإ 498-

 (1) ضايب



 مال (1161. 158 2. 15872

 لاق بناحلا دهلولا ودأ نودعتف نب ريخلا ديعس نب ماشه -1499-

 ل لحرو سادنالاب عمس ليلج ثدح» هقشو نس هلصا نظا ىديمكا

 وبا ىضاقلا سلدن الاب هذويش نمف هنم انعمسو اني ثدحتفف سلدنالا

 ىببا ىنياب نورعملا ىقشولا رجخلا دبيعس ن تبيع ل اخ مزحلا

 ناوريقلاب ةهحويش نمو [ىرثف# نب دمحأا نب 5 دبع ىدهم وبأو مهرد

 ميهاربا قاح#سا وباو ىسافلا جاح ىبا نب ىسيع ند ىسوم ىنارمع وبأ

 هيقفلا ىراصنالا شايع نب دمحم هللا دبع وباو ظفاحلا هيقفلا(1) ىقزحلا

 نسو ديز ىبا نب هللا دبع ده ىبا بحاص صاوخلا نداب فورعملا .

 رهخم سابعلا وباو ىرقملا دمحا ند ريع نب رابجلا دبع رصمب هخويش
 جاحلا نب دهن نب دمحأ سابعلا وباو ريخس نب نسعلا نب ديحأ نبا

 نب كح ند نسحعلا ده وبأ تمد هخويش ا ىيهبشالا ىبحي نبا

 ئةدرثخ»# 0 ديعس ىبدأ ند دهم ركب وداو سو اكد سارف ند ميهاربا

 رادنب نب نسعلا نب دمحا سابعلا وباو ىعفاشلا هيقفلا ىئارفشالا

 وداو ىنبوزقلا رادنب نب هللا دبع نب ده نب ىلع نسعلا| وباو(*)ىزارلا

 هيحاص(2) نوسُيُع نب ىكم ده وباو ىلقصلا نسحلا نب هللا دبع ركب ٠

 ةقيرطلا ليمج دهلولا ودا ناكو ىطساولا نالهس نب ده هللا دبع وباو

 3 ةئامعب راو نيثالثلا دعب كرام روخلا 010 اعطقنم

 5 هل عمب رلا 5 ىنكي أهنم
 ئ

 ثيلقالا قرقلا ندهلس نب ماشه -114350-
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 نب عفان نع رفعج نب ليعمساو نولاقو شرو ىفالتخا نإ باتك
 عهمج هل تزجا لاقو تابث نب هللا دبع وبا هنع ثدح ميعت ىبا

 « هتاياور عمهمج ىل زاجاو ىتاياور

 نب ىقب نع ىورد ثدحم ىسلدنا ىقفاغلا ديلولا نب ماشه -1451-

 فعلا ثراح نب ده ةركذ مإ8 ةنس تاس حاضو نب دهو دلجم

 ءامسالا نس درفملا

 ةثامثلثو نيسيخلا دودح ى ناك رعاش بيدا ده نب ىناه -41459-

 نيثع ىبا ريزولا ىثارم ىف هل: تدار ىدييحلا لاق كلذ ن+ ابيرق وا

 ةنمو ارعش رذنملا نب ديعس

 مادقالو ركلا نيب نايسق هسفئنو شويجلا ذاق نمل بجتعاو

 اح ردكا مويلاو هسفن نم بياتكب ادرفم بياتكلا ىقلب

 يب مراص ضيباب غلا ةدحو عراقي نا نع ىوع ردال
 مادقملا ةمدعبو هيازبو هفيسب حوقفلا ىلع عوتفلا ىتاف

 حاولالا ى طخ ام ًاليكسم ىضقنا لجالا اذا ىتح

 مايحب ىلتبيس مامحلا نا انقيتسسم نكا ملو مايحلا ىقال

 « مالا ةنس اهب (تام) ثدحم ىسلدنا ككامس نب همره -41435-

 للا بان

 قسوي ةيسأ نم

 وريهع وبا بدوملا سورمع نب قسوب نب دمتم نب قسوي -1454-

 اباو ىشرقلا ةدوعم نب دهن ركب ابا عمسو ةبطرق نكس ىجعسالا
 ىبا بحاص ىديعسلا ميهاربا نب دمحا نب رفعج نب دمحد رهاط

 اطوم رهاطلا ىبا نس عييسو ىالعلا ىداف نب بوبا 76 رحب ايركز :



 2-3 عاروأ م (761. 158 <. 154.)

 ىنيدملا ى...اغلا ىشرفلا بسيذ ىبا نإ ةرهغملا 5 نمحرلا دبع نب ده

 نب ليعمسأ نب دمح# نع 5 اص نب دمحا نع ىالعلا ىداف نبا نع

 « رجلا دبع نب رمع وبا هنع ىور بيذ ىبا نبا نع :كيرد# ىبا

 دوجم ىرقس هيقف (: ىكلفلا») ىماذجلا ديعس ند ده نب فسوب .-1455-

 ديلولا ىبا هللاب ديوملا 2 اجت ند نوياس دواد ىبا نع (ةىور#)

 (*) نيئموملا ريسأ نب مكعلا ىصاعلا ىبا هللاب رصختسملا نب ماشه

 ةراجاو مال ىدج دلاو وهو ةريغو دهم نب نمحرلا دبع هللا نيدل رصانلا

 ده نب ىلع ةبجدر كد طدخمي ربي قر داج 1 ىدنع هل قواد با

 دعب ةقرواد دأ طدخمب هاف اهرخأآ ََق أريسد ا27ليذه ىبا 0 دواد 06

 نر د ايها نيسيخلا

 بنكل اير ف ناك جاجملا وبدأ ىطسقر سلا ديك نس افقسود -14506-

 3 ةيام“رأو نيعبتسلا دعد ىفوت 0 ثيدحلا

 ىرغثلاب ىورعملا جاجتلا وبا ىردبعلا عيداربا نب فسوي -4457-
 راصو ةنتفلا ىف ةجسرم 0 لقتنا كيذدا فراغ ةدوأر فورد وتم هدف

 ناكو روهظل ضرعتب ملو عتق او ةلاود روأ ةدددس ى 1 نم ةشويلقب ابيطخ

 م هل  ىعسف ةتفرعمل الضو ندح ةيسرمب اهقفلا نم ةءامج هد صغ د5

 باتك ضعب هل اهيلا لقتناو ةروكذيلا ةشويلف عماجب ةبطخأا

 نس سنود نسحلا ود ورحب ودأ ظفاحلا بتم ةءايج نع ىقورد اطوملا
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 ا ةفيإو 01#: 15ه, 184

 ىباو ىورهلا رذ ىبا نم هتلحر ىف عمسو لمفف ىالختسالاب رماو

 انا الجر ناكو هنطخ ا عجرو فرصتاو ايهرهغو ىرومصصلا هللا ديع

 نبا لاق ارعاش ابيدا ناكو هدبب اهرفعي نانج هل تناكو اعصاوتم

 يب موا/ ةئس ةدالومو ع[ (ةنس) ىفوت جرزخ

 ةركذ )18 ةنس نام مهل ىلوس ىيلغتلا حابر رك وسو 14

 3 ثراح ن: لديك ىنشغخلا

 7 سلدن الاب تاب ا بم سويلطب لها رد 1 وتساوب 144

 « مإ١٠ ةنس نس بيرق

 نورم ىببا نع ىور رهعوبا ىحابرلا نميلس نب فسوي -1444-

 نمحرلا دبع مساقلا وبا هنع ىور بتناكلا سيردا نس كلملا دبع

 « ىراصنالا هللا دبع نب ده نبا

 ردع ودا ىرمنلا ربلا دبع نب دمتم نب هللا دبع نب فسوي -1442-

 ثيدحلا 'مولعبو هقفلا الابر تاازفلاب ملاع رثكم ظفاح ههقف

 سلدن الا نع جر م هنأ لع خويشلا ريبح عامسلا ميدق لاجرلاو

 ءابرغلا سو اهريغو ةبطرقب ثيدحلا لها رباكا نس عمس هنكال

 ليمي ناكو هنع تراس ةعفان فيلاوت عمج امم فلاو اهبلا نيمداقلا

 خعمسو#) 18 ةنس بجر ىف ةدلوم هللا همحر ىعفاشلا لوق لل هقفلا ىف

 ىناهبلا عيصا نب مساق باحدصا ةعامج نم ةدمب ةثامعبرالا لبق هسفنب

 نب ثراولا دبعو ظفاحلا مساقلا نب دلاخ مساقلا وبا (دكويش نسو ةريغو

 وباو دسا نب(*)نمحرلا دبع نب ده نب هللا دبعو رصن نب ديعسو نيفس

 ديلولا وباو ىيجابلا هللا دبع نب دمحاو روسجلا نب ده نب دمحا رمع



 رضي (36!. 1545

 هلا: دبع نب دهم نب دمطاو وضافلا هللا دبع لبا سنويو ئضوغلا قب
 باوبال ى اقرفم مهضعب ركخد مدقن دف تاعامجو ىبكنهطلا ىرقملا

 ديبمتلا بانك هتاعومجم نمو ةنع ةدنسملا ثيداحالل ىف اذه لبق

 نب دهم وبا لاق رافسا ةرشع ى ديناسالو ئناعملا نم اطوملا ىر ايل

 ثففيكف ةلثم ”ثندجلا هقف نع مالكلا ى ملعا ل باتك ودو مزح

 ق باعيتسال باتك ةامس ةباحدصلا نإ بانك اهئدو هنم نسحا

 اطر, ةباححصلا نم ,تافنصإاو لمسلاو تاياورلا ىرنيروكذلا اذ

 ىلع مث ابخا نودعو مهلز انهو مهلاوحا صيخاتو م فيرعتلاو مولع اللا

 ثيار ةديافلا ريثك نسد باتك وهو رافسا ةعبرا ىف ميكعلا فورح

 اهنمو هباب ىف فلا اس ىلع هنومدقيو ادج هنوئسحةسي قرشملا لها

 نارفس هليحو هعياور يا أيمو هلضفو ملعلا نايب عماج بابك

 دهاوشلا باتكو رفس ريسلاو ىزاغملا راصتخا ئف رردلا باَنَكَو

 ثيدح نم اطوملا 5008 ىصقتلا تناثكو زج دحاولا 07 كتارا ف

 ةعبس راصمالا ةمدا رابخا باتكو دلجم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لخدلاو ديوج#لا باتكو ءزج نارقلا ةوالت نع نايبلا باتكو ازجا

 عفان ةارق ى افكال' باتكو نازج ديرجتلاب ناارقلا ملع ىلا

 ف ىناكلا باتكو زج هيف افلتخا ام هيجوتم العلا نب ورمع ىباو

 باحصاإ فالتخا باتكو اءزج رشع ةنس ةنيدملا لها بهذم ىلع هقفلا

 ءالقعلاو لقعلا باتكدو ا!ءزج اع هنع مهتاياور فالتخاو سنا نب كلم

 ةجهن باتكو دحاو ؛زج ءاملعلاو ءايكحلا نع هبفاصوا ىف اج اسو
 تايبالل ررغ نم كتاركرذملا 4 ىرد اني سلاجما سفئاو سلاجمما

 رهغ هنع ىور اهريغ ةريثك ييلاوت هلو نادلج» تاياكعلا رداونو
 ذييس



 ضيفا (26!. 15ج اب. 1ةقان) <
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 نيفس رحب وباو نسحل وبا ص......و رز )وقم نب رهاظ مهنم ةيبالا نم دحاو

 ابهوم نب نسحلا وباو ىناسغلا ىلع وباو ديلت ىبا' نباو ىصاعلا نبا

 نب نمهلس دواد وباو ثباث نب زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع ده وباو

 « ع٠. ةخنس ى ةبطاشب ىثوت تاعامجو حاجمن

 ىور روهش.م ىو بيدا نورهخ نب هللا دبع نب فسوب -1445-

 نب مناغ دهن وبا هيقفلا هنع ىور ىوغللا ديس نب نابا نب دمحا نع

 0 0 ىوعحنلا ىدوزهيلا نمحرلا دبع نب رمع نب ديلولا

 قراصنالا سيدع ند نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب قسوب -14444-

 دبع ند رمع ىبأ نع ىور .ن ويرش لها نس جاجمعلا أيا ىنكب

 نمحرلا(*)دبع نب رهامج ركب ىبا نم ةاطيلطب عمسو 0 ربلا

 هل اننفتم اظفاح ملعلا لدا نم ناكو اهب هقفتو ةدس اهنكسو ةرهغو

 اا 1]] يبح نب رماع. وبا: هنع ثدخ كيدخلا نم ناعم ىلع مالك

 « (لضفلا وبا ركذ امم) هدو لاوش فقصتخم (سافب) ىفوت
 نيالا ةريث نب رمع نب فسوب نب زدزعلا دبع نب فسوي -1445-

 ديق فراغ: بسبدإ ثدحسس ظفاح هيقف 0 نباب نرعي ىدنالا

- 
 بو

 ايس

 ند ديحح# ىبا نع ىورد ا ةددعلا دق درط - 06 ناكو اريثكخك

 ادب ده ند 70 دبع ده ى دأو في 5 نب هللا دبع نب كاع ىأ

 ةبطاشب بيطغلا هما نس ريزعلا ليبع نب ىنمكرلا دبع ديعح# ىئب أ

 مساقلا ىباو جاحلا نب هللا ديع ىزاو ىبرعلا نب ركب ىبا ظفاحعل او

 4( لكشم انأ انج



 عالا/ (881. 155 م)

 دبع نب ىسيعو ىسيفلا جرف نب دمح# هللا دبع ىباو قحلا دبع نبا

 ىثوت ةزاجا 0 نب هللا دبع ىبا نعو ظفادعلا ىرقملا ىبلاسلا نمحرلا

 ب عما 0 ةدلومو ةرإعال ةئس

 لدحر ىدنالا ىعاضقلا 000 ده نب ىلغ نب فسوب -14446-

 نم ةعامج ةغع 55و ليوم ا مسافقلا : 0 قف ل د ان

 + ىخايشا نم ةءامج 2 عومل تاساقيد ىلنثدح حابشالا

 ىنكي ةطسقرس لها نم ردرضلا ى ىبلحلا 2 لقسوب -11441-

 امهريغو ىنايجلا ىلع ىباو جارس نب نورخ ىببا نع ىوزي ياجسخلا ابا

 هد انصاخم ناكو ىدارألا ركب ىبا نع لخأ اقام ايلوصأ 8 ناكو

 ى اهب ىقوتو ةودعلا لل لقتناو ةروهشم زهجاراو ناسح فيناصت هلو

0 0 3 

 فسوي ليقو رمع وبا ىرفاعلا نوشيع نب نورم نب فسوي -1448-

 ىورد ىقشو وهو ةدج نا هيسذ لوقلا اذه يبفلتف لعلو ند ندا

 ةقشوي ةنيد لها فرعبو هتقبطو كحل دبع نب هللا دبع ند نيم نع

 دمار ىئئشملا 5ر 5ذ اذكد 50 ةكلم سادن الاب را ىلا

 20 ىلع نب قوبح# مس يساقلا ودا لاقو هنع ف التخأ ىلع ثر 00

 ند ديعس نب مب د>اربا قوس 0 6 هتارذ 1 لاق ةباتك ىب

 دب نغع ىرصملا لابجلا هللا دبع

 كلذو ةدجعما لاذلاب ىقشنلا نوشبع نب نوم نب فسوب -14/19-

 د ملعا هللاو هدأ لفوعحص وأ نوم ةرددصت د فعدم هنظاو لاق نيم مو



 رهف (46]. 155. 155 ؟)

 لصتملا ضيرلا لل بوسنم ىضررلا جورطم نب 0 -1450-

 هقفت نيروكذملا اههقفلا نم وهو(*)ىضبرلا مكحلا مايا ةبطرق رصقب ناك

 « هللا همحر سنا نب كلم باحدصا ىلع
 لاق ىتامرلاب ىرعي ريع وبا ىدنكلا نوره نب قسوي .-4481-

 ىبطرق رعاش برغملاب عضوم ةدامر نم ناك هيابا دحا نظا ىديمحلا

 هكولسل كلانه ةصاخلاو ةماعلا دنع روهشم لوقلا عيرس رعشلا ريثك

 خوهش نم ريثك ناك ىتح لكلا دنع قفتت موظنملا نس نوفق ى

 ىرما نونعي ةدنكب مخو ةدنكب زعشلا لف ىنولوقي هتقو فا بدال

 ىديبجلا لاق نيرصاعتم اناكو نور» نب فسويو ىبنثماو ىسوقلا

 سلدنالك ةلوخد دنع مساقلا نب ليعمسا ىلع ايا هحدمب كلذ ىلع انللدتسا

 هللا دبع نب بعصم ركب وبا كاملا هنع اهاندشنا ىعتلا ةديصقلاب

 اهلواو ىدزالا

 ىليوع ليوعلاو ىوجعش وجدشلا ىلوذع نيبو ىنيب مك أح نم

 نيف نإ ربحا مس ةنس سلدنالا لل ىلاقلا ىلع ىبا لوصو ناكو

 هناوخا ضعب نع ىبلهلا قحسا نب دهن ركب وبا ىربخا لاق مزح نبا

 لاق نوره نب فسوي رمع ىبا نع ىضرفلا نب ديهلولا ابا هنظاو

 ضانر ىلا اجرفتم ةبطرق ربذ تزواجتف ةعيجلا ةالص رثا امري تجرخ

 اينالوإم مْ تدرف اهيلع تاإسف اهنم ليجا را مل ةيراج اذاف نورم ىنب

 اللاب ثكتلاس اهل تلقف ىبلق عسماجدمب تنخاف اقياف ابدا تيبارف

 ايلف ةولخ تلاقف هللاب ثكمسا ام ثلقف ةسا لب تلاقف ةما ما ةرحا

 تغلب ايلف اهرثا وفقا تلعجدف تفرصنا رصعلا ةالص ثفقو برق

 اوطخا هللاو ثسلف مدقتت نا (اماو) رخاتت نا اسا تلاق ةرطنقلا سار



 رفا (1061. 155 7. 156 5)

 تاقف ل تلاقف كب دبعلا رخا اذها ابل تلقف ىعس ثناو ةرطخ

 وأ عضوملا اذه ىثو ثنفولا اذه ى ةعمج موب لك كلاق اقبلا ىتمف اهل

 راثيد ةيامثألث تلاق هل ثنا نم كعاب نا كنمث ايف اهل تلق ناكلا

 ئيبلك دازف ىلوال ةداعلا ىلع اهندجوف ىرخا ةعمج ثجرخف (4)لاق

 ةطسقرس بحاص ىبيجتلا دمحم نب نمح رلا دبع قا تالحرف اهب

 ةولخ اهبيبشت ىف تركذو هيف ةروهشملا ةيميملا ةديصقلاب هتحدسو

 ىوس اهنمث ابهذ راثيد ةيامثالثب ىنلصوف ىثيدحعبب ككلذ عم هقثدحو

 تبمزلف :ةبطوق ىلا تدعو اعجارو ًالبَقُم قيرطلا ةقفن نع ,ىفئذوز اي

 قاضو ىبضرا ىلعغىاهس# ثةبطنا دقو ارثا اهل ىرا ال اعيج ضايرلا .
 ىنسلجاو ةراد ىلإ تاخدف ىناوخا نم لجر موي ىناعد نا ىلا ىردص

 ىل ةلباقملا ةراتسلاب ال' رغشا ملف ناس قضعيل ماق مث مث د ةسلج» ردص ىف

 00 ن1 ل معن تلاق(*)نةولخ تلقي# اهب اذاو ثمعفر دق

 ند اهبخ ام ىلعت 5 ىناكف لاق ؛ثخا# ىكالو ”,” تلاق ةكوليم

 0 ىنقرط ضر أعب لزنملا حاتم ىلا ترددعأو ىروذ نم ع

 نا

 ىدضرفلا ند راك ودا اهاندشتإ لوم ودأ لاق ةليوط ةديصقلا ةذهو

 اندغنإ هل دياصق عبس ةلمج ى هسفنل نورد نب فسوب اهاندشنا لاق

 اهلواو اهايا

 مجاوسلا عومدلا 2 أقيرغ الكو ىفنب قيرح ودغب(2) نم ادا

 موالملاب ةفالا قع 20 نت 0 عع ناك نا هدار اوُذَح



 كفل (1761. 156 >. 186 ؟)

 ميامحلا نول عرفيلف ىاحب هليده ىكبت كيال مايح اذهف
 مياهبلاب وا سانلاب تلزنا ذا ىسالكثعبق ةقرف الك ىه امو

 مزال ةدرض مونلا ىبخم ناك ىبتس ةولخ دعب هدو نس ىراان 3

 !ولاق ةرعش ندو

 ربطصي فيك اربص قرع سيل نم ةقرعأ كسل ىش وهو ربطصا

 ول وع اهلامدا ىفف ةوجولا زع نع ظحالما نشل ناب ىلغلا ىجصوا

 رظخلاو تداا ناكف هيلا ىنيع تراذ ىوهلا لاق نسعلا نئابو

 رصننت نيد ىلتقب ئدرت ؟ 1 ىتلئاق ىو ىديعب ترصتتا م

 رجخهت ءادعال سفنا نايناف» اهتقشب اهلصاإو سفنلا ةقشاب

 اهلوا ىنلا دن ديد قر هلوف ةمسو ريثك هك ةسم :نءتعأ

 انياعطلا قارفغلا دانقد نبا لال اوف عومدلاو ىنيع ىليلخ

 هلوقو

 اعومد رهصب ىمسح نم لحي ام لكف عومدلا ررغ وركس اك

 اعيطمو اعماس الث ثنك امد ىننا فلخاو ىصعي دفق دبعلاو

 اعودصم ةدرب ىلع نئمي املسم داوفلا ذخا نمل اولوق

 بنتاكلا قيشر نب دمحا سابعلا وبا هل دشنا افسو

 ةذح نم نسعلا نر اهدحتف ثدب اسمش لمح ادب ردب(*)

 ةددح نم(1) علطت أذ دعب نم اينخالو هيف ( ف بيرقل

 هلو

 (1) فاوملا ط++ امم اذكك علاطت ذا علطت



 ١ اهلا (61. ا 7

 ىلع رفق ابرك ىلإ تس ىف! . ملعب 'نيجلو , لقا دن
 ىدنجتلا ريثك ىلع ىينجكف بنذ ريغ نس ىلع ىنجهتو

 ىنظ نسح ىلع ىل هللا مه اذ ىلع ست ىط نح
 بانك ةامس اباتك نجحسلا ىن لمعو رصفتسملا مكعلا رمع وبإ حدس

 ركذو ىفورعم ريط لكح هيف قصو ةرعش نس هلكو هزجا ىف رهطلا

 هد اعفشتسم مكعلا 7 ماشه دبعلا ىو حادمب ةعطق لك لددو ةصاوخ

 دقو ىديمحعلا لاق هيلا قبس يلم باتك وهو هقالطا ىف هيبا ىلا

 ٍِض مهتا دق ناكو اهنم تهسنو هطخغدب ةءوفرملا ةخدسنلا ثيار

 ىركذ ىف قد مل ناطلسلا مذ ىف رهظ رعشب ءارعشلا نم ةعامجو

 هلوق الا ةخم

 متياذ ل ماياذ 0 نما لزعت ذ لقت

 ضعب ى تاو ةثدفلا مايا يلا شاعو ةدعب اسورلاو ككولملا ا م

 « ديادشلا ككلت

 نم ةيرق ةماغدو ىماغملا ىدزالا رمع وبا ىبحي نب فسوي -1459-

 عمس ةنع هللا ىضر ةريره ىبا(1)دلو نم وه مضعب لاقو ةلطيلط لامعا

 رصيب عمسف قرشملا كل لحرو راسي نب ديعسو ىبحي نب ىبحي نم

 بيهبح نب كليلا دبعب ..... هريغو ىسطارقلا ديزي نب فسوب نم

 هنع ىور ةرهص ىنأآك هنا لاقبو هد روهشملا هبحاص وهو هيقفلا ىيلسلا

 دقو هنع الل اهنم ىش دجوي داكب الو ةحدضاولاب ىمسملا ريبكلا هباثك

 اميف ناورهقلاب عم ةئنس تاسمو نميلاو ةكم لل ةلدر هل تناك

 (1) ش تملع امك اذه ىلع فلولا ملع ى
61 



 ريذلا مما 16. 157

 ...و نولخحدف نب ديعسو سيطف نب ده هنع ىور 40 ةنس ليقو لاقي

 باحيصا نم اهب ثدح نم رخاآ هلعلو ةحدضاولا ى ةياورلا ةيقب ديعس

 « ىماغملا
 نوعسي . نب قسوب نب ىقبي ككاملا دبع ىبا نب فسوب -41455-

 ىف جابصملا باتك هل وتلا ىف ماما بيدا ىو هيقف ىبيجتلإ

 نع ىورد ةيرملاب ماكحالا ىلوتي ناكو ىلع ىبال حاصيالا حرش

 ِ ةرجغو ىفدصلا ىلع ىبا

 . نحب همس و

 لضاف دهاز ثدح» ظفاح هيقف قزر نب دمحم نب ىبحي -4454- 

 رثكا ىف سلدنالاب ىخايشا كراش ةيرملا لها نم ركب ابا ىنكي

 ةدلومو 0٠ ماع ند مركيلا نعش (*) فصنتانم ىإ ةتبسب ىفوت مهخويش

 2 هءزح ةئس ىلا

 لوقب مهضعبو نزركطلا وبا فرطدلا ىبا نب ده نب ىبحي -1455-

 « (ةريغو مهحرلا دبع نب ده دنع ىورد) 5[ مر بقع ىفوت مكحلا وبا
 نع فورد ركب ابا ىنكبي ىدسالا ديرد نب دهم نب ىيعي -1486-

 « (تاغللاو بادالاب ةفرعملا لها نم ناكو ةربغو ىجابلا ديهلولا ىبا

 نافع ند نيثع ثنب ةلمر ىلوم نيزم نب ميهاربا نب ىبحي) -1457-
 باحصإو ىكلم باحاصإ نس ةعامج عمس رومهشس هيقف ىسلدنا

 ملسم نب فراطم نب هللا دبع نب نرطظم مههنمو مهيلع هقفتو ةهداحاصأ

 ديعس هنع ىور جرفلا نب عبصاو ىينعقلا ةملسم نب هللا دبعو راسب نبأ

 اوحبو ىنادعالا ندثع نب ديعسو رخيد نب ده نب ناباو رهمذ نبأ



 م (561. 157 5.)

 اظودلا حرش َْىف ةدانكاو 16 لس .كتام مهزجغو ةساشلا نب ايركز نبا

 # قفورعم»

 ورمع ىبا نع ىورب دوجحم ىرقس رايبلا نب ميها اربا نب ىبحي -1458-

 3 مرح با نمو هدا ذو نيسحلا ابا ىنكي ىكم نو ىرقملا

 نم شودلا نباو دواد وبا ىفوت ابهفو م99 ةنس :ىفوت ةريغو عسبلا

 « ورمع ىبا باححصا

 ىثيللا ريثك نب ىبحب نب ىبح# نبا قحسا نبا ىبعي 448
 بتكو قارعلا اهيف ىهتنا ةلحر هلو ةدج نع هيبا نع ىوري ثدحم

 يب سور ةنس ثاس اهب

 بطلا ملع هيلع بلغ لضاف بيدا ردزولا قعسا نب يبحي -1460-

 « مزح نب دم وبا ةركذ اهيلع دمتعي ةعفان بتك هلو هب ركذو هيف عربف
 هلو ةدلب لها نم عمس ثدع» ليلخلا نب غبصالا نب نبجبا ا

 هتقبطو لبثح نب دمخا نب'هللا دبع نع اهيف بتك قارعلا ل ةلحر

 « ”.ه ةنس سلدنالاب تامو

 ركب ىبا نع ىورد رعاش بيدا ده وبا رهزا نب ىبعي -1409-
 * مزح نب دج وبا ةركذ امسلا ءاس نب ةدابُع

 ةدحاوب ةيجمعملا ابلاو ةليهملا نيعلاب ىسبعلا لولب :نب ارحب ةزكاح

 يب مزن ةئس نيلدنالاب كتاف كده ىببط رق

 قراع ههقف ظءاولا ىرالسلاب نرعي ركب وبا ىقب نب ىبحي -4464-

 دواد لا رهسا رم نم ارام نس ىقوا دق ناك بيبط بيدا رهسفتلاب

 ناك ايش دحا نم ذخاب نكي ملو سانلا ظعي ةمج أساؤعا ةيسرمب ماقا

 لغتساف هنع عطق مث ابترم هل لعج دق دعس نب دمحم ةهسريب رهمالا
.- 



 فكرا لا | نىك .2 هب ىف ري ااا
 مل رم 3 ٠

' , 2 

 ريذلا 61. 157. 151 ظ

 دحا لسي الو هن هيلع دوعي امس ةسفن شيعي ناكف هيف رهظو بطلاب

 ىندفنا لاق دهزلا ةقيرط ى هرعش نس (هباححصا ضعب) ىندشنا ايش
 دسفنل ركب وبا

 ىلما وجرا ام لكف ىل ثنا لاخ لك ى
 (*) كيقتسم ىديس ككدجا ثنك ام ثيحو

 نهيزنتلا» ىف. اهنمو

 لقنت الو فيك الو نبا الب تنكح

 ىلع تفيكلا نع ثنكىذلا ؛تغنلاب# تناو

 ىلب نم ثوغ كدو ىعس نم قزر كيلع

 ىلزنمل ىتلزرتس ضوفس انابف

 كلل نوكي ىتب اميف.ئسم :اميف ىلا ناك نم
 اهلوا ةديصق ةبيطب لواجلاو زاجسمتا لل قوثعي اضيا هل ىندشناو

 الما مكيدل بصلا كردي ىبسعف الهم نسيعلا ةادخ اي

 الحلا ىشثحاو ةاشحا ثلط ايداح الل رهدلا ىاخا ال

 ًالعتفم اهب بلقلا اورداغ اوءدو ذا اقوح ىنوعدوا

 المتشن ناد نيذهل سم ابرغف بعشو افرش ةبعش

 أهخمو

 البال ىنوفج تاطوا تنك ىلبا ترد مودلا ىداوب ول
 |هنسو

 السلا هيلع رهدلا رذع لحر ىركذش هللا لوسري

 اا اشم. نهال دنعاو ,...:: دقه نائب نيل

 الجالا اقلاو ككاقلا ثسل ىلجا وندي نيح ىب املا



 عمم ' (61. 1559. 158

 7 باب جراخ عيهقبلا ف نفدو هام ماع ىف ةهسريب هنع هللا افع ى

 « ةدوبهشم هترانج ثناكو 3

 ىبح# نب ىهح# نس عمس ىسلدنا ثدح» جاج نب ىبع# -1405-

 + [” ةنس ىف دهشتساو ثدهو داعو ةلحر هل ثناكو رئيد نب ىسيعو

 و ال هيلا حوش نس ربش ركب وبا مزح نب ىبحي -1466-

 عباورلاو عناوتلا ةلاسرب ديهش نب رماع وبا ةبطاخ ىذلا وهو ركذ كلذ

 ىبا هيقفلا ثيب ريغ رخا ثيب نم رهو ةداكفلا ةرجهش اهامس ىلا

 * مزح نب ديعس نب ديحا نب ىلع ده

 سدر ىازلا قيفخ#ب لازغلاب ىفورعملا مثكح نب ىبحعي -1467-

 ككلذ عس وهو لزهلاو دجلاو مكملا ى مظنلا عوبطم لوقلا ريثك

 ىنب ككولم ضعب هلسرا هدلب ءارسا دنع هتلزنمو هملعو هسفن ىف ليلج

 هبوكر دنع لوقي ككلذ ىفو مورلا كلم لل الوسر سلدنالاب ةيما

 هللا ديعد نا. ىدغنا .لاك مزح نب دج وبا اهدشنا ةديصق نم رحبلا

 لازغلل اضس نب رمع نب ده
 لابجلاك جوم نهي افرصو ىهح# 9

 لايجلا للف ىرعث تبن اونيعلقلا تقش لايشو بونج ند ىوصع انثلوثو

 لاس سار . . يضري اهيف موقلل نكي مل لايح نع انهلا ثوملا كلم ىطيقو(*)

 ةرعش سو

 ععدص ةرهاط تافالل نم ىرب لجر نع ثربخا اذا

 مير لوقلاف معن اولاق ناف ىمدا وه له هنع مهلسف

 عرج انعيجا هللا دنعو راثتسا لها أياضب نكالو

 ويوغت كسيل انبونذ ناب اغيلع انقلاخ ماعفا نمو

 ل



(.» 158 .761) 
 ان

 2م وسل ام الفل ام ىداوف أابوره ايحجصض ال كاي ولف
 ع وسفلا دلبلا هدوئنذد نذنل احالص لحدنم لكب قاضو 6

 روقف ثدح وأ لاهلا ريثح عش نيب اهوبا اهريخو

 ريغص ولا دوعد ال اذهو ىرثد دقفلا دعب ءرملا نال

 ارضاح الوق راجسناللو لطلا ف ىل ناف تدعو ام كيبدف زجمنا

 ارعاش مجد .ريغب دري ال نا ىقفلل ةسازعلا نس ناب ملعاو

 |51 ةنس ةدهلوس ىل لاقو دمحا نب بيبح هعمج مودج“ ريثك ةرعشو

 ماشه ةراساو هتراما ىقاب شاعو ةيوعس نب نمحرلا دبع ةراما ىف

 ةنس ده ريسالا ةرامآ ىف تامو نمحرلا دبع ةراماو كعلا ةراماو

 يب ةخس 98 نبأ وهو [8*

 ةنس سلدنالاب تام ىسلدنا ثدمعمم بيصخغلا نب ىهعي -1468-

 7 نا

 ديحا نب ده وبا هنع ىور ىنيعرلا رصف نب ىللك نب ىيحي -1469-

 « سلدنالا دالب نم ةععاص ةالص بحاضص ناك هنا ركذو

 ىوري ىرقم هيقف ركب وبا ىرقلا ىريرجلا فلخلا نب ىبحي -1470-

 دقو هاع| ةنس يفوت اظفلا . ةزاجا ةزاجالاب ميحرلا دبع نب دمحدس هلع

 + :سيفنلا7 نباب ىفرعبو نوعبسلا زواج



 ,عملا/ (1561. 158. 158 *)

 ةنس ىفوت ةماشلا نباب فرعي ىفقثلا كلملا دبع نب(4)_ يعي -1474-

 يب الة

 تام ىسلدنا ثدحم ىومالا ةماشلا نب ايركر نب نعي ت49

 دعب امهدحا سنوي نب ديعس وبا هلبق ىثتلاو اذه ركذ مزال ةئنس اهب

 ةركذ دق لاله نب مسأق *) نب ميهاربا هلاخ نع ىورد ىومالا اذهو رخال

 ةمجرت 1. اثيدح هل انركذ ةريغو ىلتخا لاو ىلتوملا ن ىمرضحلا
 8 مساقلا نب فلخ مسأ كب ءاجخل|

 كسيلك نب جاجح نب نيفس نب رطف نب نميلس نب ىبعت .-1455-

 هلو ىماغملا ىيح# نب فسويو حاضو نب دمع نع "وز 1

 ب 210 خس ننال تام عامسلاو بلطلا ى ةلح

 دهص نب نابا نع ىورا8)ةرطف نب لاله نب ع نب وجب تالا
 مزحلا وبا هنع ىور .نيزم نب مهازبا: نب :ىبع# بحاص راثيد نبا

 ىديمحجلا لاق ىقشولا مهرد ىبا نبا ىيرعملا ىضاقلا ىسيع نب فلخ

 مهرد ىبا نب مزحلا وبا انا لاف: ريخلا ديعس نب ماشه ديلولا وبا انا

 لالخ نب سميلس :نبا: يحب ىلع اطوملل َنيزم نياويستت ت00

 زم نبا نع رافيد نب ده نب نابا ىلع هعيس هنا لاقو(ةزةرطف نبا
 ىلع ةقبط ىف اسيلو دحاو هلبق ىذلاو اذه نا ناظ نط اهبرو لاق

 0 ه« اذه لبق ىنلا ةقبط ى ده نب ناباو امهنيد ام ىالتخا
 ةركذ هيدا نع ىورد ىسوهلطبلا لاطب نب نييلس نب ىهعي -1475-

 ع+ ديحأ نب دهن وبا

 (1) فلولا ط+ اذك < رخوم (5()9) ص
2 



 رادلم (861. 158 7)

 دب# اقنع ىوزد ىرقللا ىبراحتملا بيبح نب ديعس نب ىيمعي .-1476-
 *« 0٠١ ةئس ىفوت ىبسبللا اجر ىبا نب نمحرلا

 ثدحب* هيقف .يسيع وبا ىسيع ىبا نب هللأ دبع نب ىبحي -1417-

 ىبا نعو رهثك نب ىبحع# نبا ىيعت نب هللا ديبع ةدلاو مع نع ىور

 ىسيع نب فلخ مزخلا وبا هنع ىور ةبابل نب رمع نب دمع“ هللا دبع

 « ةريغو ىضاقلا

 ةلبل لها نم ركب وبا ىرهفلا دجلا نب هللا دبع نب ىيحب -1418-

 ةيليبشأب رووشو ةريغو ىنزوهلا مساقلا ى بأ 0 ىور ةبليبشا 0

 ثيدحلا ى رظنلا هبهذت ناكو قراعلا نم نونفل اعماج ن

 *« 0.07 ةنس ىدايج ىف ىفوت هيف ل

 ركب وبا ىكيلاب فورعلا لهس نب ليلجلا دبع نبا ىبحي -147ود

 وهو ننلاو بضلاب ىثح فرعتو نونف ىف ىفرصت رعاش بيدا

 لزغتي ةرعش سو(1) اجمهلا ثيبخ
 هتالثا ثقعلا ثيح ىوللا طقسب اقفوم ىيخاييلا قربلا هد 2

 0 . ترس ىنا هلياست ةرظن دعبا قاقشملا هعبتاف

 هتارظذ .اهرت اوج... قداوس هعوم . . . . نم تربينا الك هناش اسو

 ايدذي ملا ههطوعت ىولي امك رمي ديغا ةطعل اهنا نم يسفنب هلو

 نابعت مهنملا نمغملا ف....ء امك هفطع قوف ةقارهم هتريفض

 يي تيغب ابي فسرب هلو 0 تكااو» احرعم ىنرهص سسناو

 احكاروح ىرغلا كمدوح فيك هيف تنناو ىبلف ف تكا

 )١( ينردهم ععوستتسأكت , ماتأستتست هددتموه , م0868 !؛((عرلق عدط#]1هدكاطانف ذص طتمسعتلتف 6غ مق

 ونردورتمرأ نمسقنكردأه عنسغر اتتستن0أ(م4(غ6 همدكمقم , 71 انسانس ؟ةنطاتتت تصف لتطأ6 |1هرجأ زت0 165+.



 ١ رفحا (61. 158 7. 159 5

 ..كراو ناب ىنصغب انفع تردست حانجلا ةيفاض اقرو ةمايح فصي هلو

 كافح 0 لاق دقل ىنح هثبد نق تا ا

1 
 ع ا ا ا ةيعاشردصرمن ده ايل

 ني رشع نبا يدر ةرصخا 0 هيف ل د :

 هلو

 دكا للا لل ا يعمل اهيدعلا قادمين خس سلا

 ا هلا الا هلواقشب. تناك امو 0

 ا دينِصلا ماركلا ل1 د ا ل

 قنرزويم ىسلدنا ضيب الاب نورعملا نمحرلا دبع ند ىبك# -14480-

 « مانع ةنس اهب تامو داع مث عايسلا ىف ةلحر هل تناك

 مساق نع ىور# ركب وبدأ دوعسم ند ا دبع ن: ىيعك# -1481<-

 كمه بن ميلد ىبا نب و ىفدصلا مزح ند ديعس نب دمحأو خبصا نبا

 ند ريع وبأ لاف دمحأ نب ىلع دح“ داو ربلا دبع نب ردع وبأ هع ىور

 ا أم نمحرلا دبع نب ىهحي ىلع تارقار دلا دبع

 نبأ نع ميلد ىب 1, ند دووم نع هد ىنثدحو :نولعتلا7 يف ةالصلا قف

 ءجاقو

 ب 091 ةئس
 ةبطرق لها نم م ركب ابا | ىنكي سيف ى : د ىلليلا دبع نب ىبك# -1485-

 ارحبتم ناكو ةدع نم ايمن ثيدحلا عمي هيف لاقو نايح نبا ةركذ

09 

 7 م
0 

 ةبكالا



 ديو ا ا

 نه (1761. 159

 لدجلاو مالكلاب ةلس ملعا ةتفوا ىف: سلدنالاب نكب مل مالكلا ملع 03

 ةدكس هتباصاو ةنس 180 نبا وهو معا“ ةنس نم لوالا عمبر “ف ئقوتو

 هب هللا فمملر ا لول لبق

 ىنب ىلاوم نم ىسلدنا رماع 9 فسوي نب ريع نبإر ىبحي : -1484-

 0000| 0 افحأ بحصيلا تا نع .ىوري. ايركز انآ . يكي ديما
 نيكسم نب ثرحعلا ورمع ىبا نعو :سنا نب كلم بحاص ىردزلا

 ىوري ناك هنا ىراخبلا ايركز وبا ىل لاقو ىديمعلا لاق ايهريغو

 نمثع نب ديعسو دمعهم ةوخأ هنع ىور ريكب نب ىبيح# نع اطوملا

 رورسم نب دهتو رصن نب ميهارباو ديزي نب دلخ نب.دمحاو ىقانعلا

 هنع ىورو ىراخبلا ايركز وبا ىل لاقو ىديدمحلا لاق .هللا .دبع.وبا

 ىسياقلا طابرقلا ده نب هللا دبعو ىسباقلا ماسس نب ”دومق روضنم وبا

 0 ١] ل لاق لاقفي نوي :نب .ديعس وب| ةرخفذو ككلانه ةعامجو

 ةداس ةدلوسو جيس ةنس ليقو م85 ةنس ةسوسد تاس هنا ىبرغملا سنوي

 ربق ىلع تيار يراخبلا دمحا نب ميدرلا دبع ايركز وبا لاق م[:
 ىبا نع دحاو ريغ ىبثدح [89 ةغس تام هنإ ككلاته رمع نب ىيح#

 نمحرلا دبع اذ لاق مزح نب دمح# ىببا نع ده نب هي رخ نبق
 انا لاق) دعس نب دلخ ان لاق ليلخ نب ادمحلا نربخا لاق ةيلس نبا

 نب ثرحعلا ورمع وبا انا لاق ردع نب ىهحي انا لاق (دلخ نب دمحا
 نيبجو ىلع مكحلا كلم ىل لاق لاق بهو نبا انا لاق نيكس

 دببجي ىذلاو باوصلا ا ةيضاملا ةنسلاو نارقلاب كح عب ىذلاف

 ركل كلاثو لاق ىم....وي ىنعي هلعلف ىش هيف ثاي'مل ام ىإ هسفن
 دبع نب نمثع ان دلخ ان لاق قفوي الل ككلذ هبشا اهب ملعي ا“ امل
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 جادت مع نب وسال ركل نب ممازا ا5 دير
 ىف هيدي عفرب سنا نب كلم تيار لاق ةنيدملا لها هيقف بعصملا

 ند دمحا ان لاق دلخ اناو لاق عوكرلا دعبو عركر لا دنع ةالصلا

 نبا انا لاق ترجعلا: انا' لاق ريع نبا يبقي لال

 نم دحاو ريغ ثيارف رفعج ىبا ىلع ثلخد لوقي اكلام ثعمس
 هللا ىئقزرو كلم لاق موبيلا ى ةثالثلاو نيترملا هدي لبقي مشاه ىنب

 نكي مل عفان لاق لاقبهو نبا ريكلف لاف ادب هل لبقا 1 ةيفاعلا

 ليلق ا ناكو ىكلم لاق هللا ديبع نب ملاس ةايح ى ىتفي عفان

 < اينفلا

 ركب وبا ىراجمجلا ىراصنال سسح نب ينفلا نب ىبحي -1488-

 * ميحرلا دبع نب ده هنع ئورد

 دع ت80

 لاف (جنهو
- 

 ىبع) نب ىبحت عمد ثدح#» ىسلدنا ريصقلا نب ىب

 * ماع(« ةخس كلانه دهشتساو رديد نب ىسيعو ىث جلل

 ىسيقلا نارمع نب ديزي نب لاله نب مساقلا نب ويضم" كيذا

 نيعستو نيتنثا وأ نيعبسو نيننتا ةنس اهب تام ثدحم ىسلدنا ىناقلاب

 ٠ « هيف ىالتخا ىلع نيتثامو

 سنا نب كلم عمسو لجر ىسلدتا ىسيقلا رضم نب ىيحي -1488-

 ىهو ىروثلا نع اهاكح ةياكح هنع كلم ىورو ىروثلا ل

 افا لاق طاظسفلاب ىنامعنلا ديعس نب ميهاربا ان ىديمحلا لاق ةزيزع

 نب ادهم :نب دمَحا ان لاق ةارق  ىمرصدلا دمح نيا نلع نأ 03

 ىسيع نب دمحا ان لاق ىسلدنال دمعس نب ىسيع ىنثدح ةردس

 6 اف لاق ىسلدنال/ ني زم نب ميهاربا نب ىبحي ان لاق قسلدنال
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 "الل (/6ز.15087)

 رضم نب ىبح# ان لاق سنا نب ىللم نع ىسلدنال ىئثهللا ىيح# نبا
 زوملا لاق دوضتم يا ىلغت هلوق ىف ىروثلا نيفس نع ىسلدنالا

 ب 9١[ ةئس كثام تدأا ميد ردم نب ىبك#و

5 

 0١ 11 اكل ةيطظرت لها . نتا دللا ذبع نب ؛ يسوم نب بحت .-1489-
 لييججحم ىباو ىناسغلا ىلع ىباو جرف نب ني هللا دبع 0 نع ىورد

 وبا هنع ىورد هيكعب ام ىلع البقم الضاف ناكو مهريغو بلاغ نبا نا

 نقع قا ىثوت هنأ ركذو ةارف راض نبا ديداوق اوكف نب مساقلا

 ! يف هزع| ةخس رفص

 لدب مالك هل روكذس ملاع دهازلا ىرازفلا دهاجتسس نس ىيحي -1490-

 ربخا ىضاقلا هللا دبع نب سنوي ديلولا ودأ ةخع ىور ةرصبو ءاكف ىلع

 / ندم
 7 / + ايم

 انلعل قيرطلا انيلعف هل تلقف لاق ىتدارا ثيكعتساو ىيهف ىوق ذا
 ملع لك ىم ذخا تمذ معن لاق انرامعا لابقتبسا ى كلذ قلرذك

 9 ىردب الل وهو ملع ىف نوملكتي اموق ناسن الا حامس ناف فرط

 بي ةانعم اذه امالك وأ ةييطع ديَع نولوقي

 فينا ند ديبع ن روخس ند ناردع نب رهعم نم يح ريحت .-414901-

 اضق و زيزعلا دبع نب بهشا نع ىور ةيليبشا لها نم ىناهلالا

 * ىنشخ ا ؟ ال

 300 قيقا كلل لخر ءايركز وبا ذياع نب "ف فككلم نب ىبحي -41499-

 سلدنالاب عمس نأ دعب ايهريغو ةرصبلاو ذادغبد عمسو ةثامثلثو يس

 وباو دلخ# نب قب بحاص .ىدارإا سنوي نب هللا دبع مهنم ةعامج نم
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 وي نسعلا نب (دهت) ركب ابا ةلحرلا ف عمسو هبر دبع نب ده نب دمحا رمع

 دمحأ لهس باو سلعد نب دبحا نب لعد دهم: ايإو ئذادغبلا ايركز نبا

 دبع نب دمحا نب دمحل|ولا .دبعو ناطقلا دايز نب هللا دبع نب ده نبا

 نسححلا اباو رهاط نب هللا دبع نب ملسم رفعج اباو ةبيتقت نب ملسم نب هللا
 قرشلملاب ثدحو ةرصبلا عماج مايا (*)ةححاط اباو ىلمرلا هللا دبع نب دمحا

 ىبحيو قيشر نب نسحعلا ندهت# وبإ رصم لها نم ةنع ىورق سلدن لابو

 ديحا نب. دج نّيسحلا وبا ىتضاقلاذادغب لها :نسو | يمرصحلا ىلد نبأ

 ده نب هللا دبع دهلولا وبا سلدن الاب هنع ىورو ىلءاحمملا مساقلا نبا

 عماجب ثدحتيو ىلمي' ناكو ةريغو ىضرفلا نباب ىورعملا قسوي نبا
 تيار لاق دمحا نب ىلع دهم وبا ربخا ةيلاع نس نع تاسو ةبطرق

 عم تجرخ لاق بابعلا نب دمحا رمع ىبا نع انباحتصا ضعبل

 دجتسيلا نم اليل ةمتعلا ةالص نم ثدحسلا ذاع نب كلم نب ىهحب
 مجنملا نبا ىندشنإ لاقو هزيلهد ى ىغم دعقف لاق ةراد لل هتعيشف

 همعل .دادخبب

 كتاف ال سان الو كتاف آم ضعب منغت

 كناوما ركذت اما ايندلا لل ىنكرق الو

 تدر هيلعا تلسو : لجالا و كبيدلار كاقتلا لرطم كك 1

 دقو هيلع خا ارصلا تعيس ىتح عراشلا فرط تغلب امف تفرصناو

 يب مسالا ةغس ناأبعش ىف ىفوت تام

 ةقيرط ىف مدقنم رعاش بيدا ركب وبا ربكم نب ىبعي -1495-

 شكارمب ىحدضالا ديع ةليل ىفوت هئاسز لها قافو اههف عرب رعشلا

 سوح د ىرب نمُثع ابا دياقلا ىثرد ةردشم نم تدديئار. ندا ةهاوترلاا ف
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 اديعس ىبسيع نبا هللا محرب ىبسيع نب ديختع دوا ل ليف

 اديلو هتعضرا نامثاقو: اريبك ايش برعلا نلكإ

 مهغياعو ةيليبشا ةرضعب هباحدصا نم ذخا نسو ىريزجلا بلص املو

 1 دشنإ مهب اخ فقر اوعفر دق

 اريسم عيطست هك خمهب اكرو# مهروسم ميحجلا راناىلا بكر

 ارويقس ىربد 7 مهذم دقجلاو اخطوتسم ري <. منسم ضل

 اروهظو انطبا تكتادغ تظفل اهنا ابيط ضرالل ديزي اس

 0 (نييحض ندرفس ل أاعومجم ةرعش تثبار دقو)

 ةغالبلاب ملعلا لها س ركب وبا ناورملا ماش نب ىبعي -1494-

 7 كيب نب رماع ودأ ةرخكذ رعشلاو

 خب ديحا نس ثيدحلا عمس دقو هب نيروهشملا نم راصف رعشلا هيلع

 نمثع ب 2000 ىنثدح لاق زج نب دمحس ودأ كثئردح ةريغو 1

 ةدرعت لوا نأ ليذه نب ىيحع ىنثدح لاق ماجللا نباب نوروملا

 اناف لاق هدر دبع سس دج نب دمدأ ةراغج رضح هقاك :ناك# اينا رعشلل

 سانلا رثاكتو ميظعلا عمجلا نم اهيف ثيارف لاق ةبيبشلا لوا ىف ذيموي

 :ىبلق# ى عقوف دلبلا رعاشل ىل ليقف ةزانجلا هذه نمل تلقف ىنعار ايش

 اهلف ىلزنم لل تفرصناف كللذب ىركب لغتشاو رعشلا ىف :ةبغرلا# (*)

 ّئل لاقيف راد باب ىلع ىناك تريرا ليللا نم ىيجحضم تذخا

 نسلا كل جرختف بابلا عرقا تنكف ىناه نب نسحلا راد ةذ»

 نوكيس لاقف هيلع اهتصصقف رسفملا 2 ارححس كرمقو ىتعاس نس
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 نسعلا نيع نم ثكيلا لوحتي ناك ام رادقمب رعشلا نه كام

 نيئامثو ثس وا سمخ ةنس ليذه نب ركب وبا تام ده وبا لاق

 ارومشم اغلبم رعشلاو بدالت نم غلب دق ناكو 41 نبا وهو ةيامثادو

 ةرعش .نسحتسم نو

 يي هر م عل نادم عم
 لسرسم ردب ترظ» ايناكف ىدنلا تاجاحم مهفراطم العز

 لجرال/ تحححت ضرالا ىف. مهقوف نم ترثاثت لوهحلا تكرحبت ايل

 لكشم لكشب تطلتخا اهنكال اهنيب ىعربد ارفرع ول تيكيف |
 دجحمبا دل انكقلت

 ىعيجحض 3 اوربص اهلها رادب اكبلا ىلع ىنملت اك

 عوجرلا باب ىلع اودص مث البوس لاصولا ىلا ىل اولعج

 هلو

 اقرت نا مهماسجا ىلع اهحش 0 قاخآ :انلو مهتدهاش

 اقوشت ىطملا . . . . راثا تلق ىننا اوناب موي ىلعف .لقاو

 اقشعت ال ناب اهرذل ايش ىقوم نم ا ةرذع نا ولو

 مزح نب دهن وبإ هل دشناو

 : 'ةرادحتنا لوطب ىدج لن ىعمذو ةراغب يداوف ىنفج لل ةاسا

 ةراصتنا ناكم اطخا دقل ىداوف ىنج اهب ىدح رح ىعمد ذخايإ

 بئاكلا قازرا نب زيزعلا دبع نب ىبحي نب مامه نب ىبحي .-1496-

 « هزما/ ةنس ىفوت روهثس طخلاو ةباتكلا نسح غعيلب بيدا ركحب وبا
 ده وبا سمالسو ليقو سالسو نب ريثك نب ىيحي نب ىبحي ج41497-



( 161 .160 .1761) 61 

 ثيل ىخد ىلوت ةدومصم اهل لاقي ةليبق نس ربربلا نم هلصا ىثيللا

 لحر سلدنالا لخادلا ودو ىسيع ابا ينكي ريثك ةدجو :اهيلا7 بسفيف

 ةفييع نب نيفسو سنا نب كلم عمسف ةئس [8 نبا وهو قرشملا ىلا

 نم عييسو بهو ىنب هللا دبعو مساقلا نب نمحرلا دبعو دعس نب ثيللاو
 هقفثو ىرمعلا هللا دبع نب مساقلا نمو ىراقلا ميعث ىبا نب عفان (*)

 هعافتثا دعب سنا نب كلس باحدصا رباكا نم :نير...لاو نييئرملاب#

 بيس ناكو سلدنال/ لقاع هيموسي كلم ناكو هتسزالمو ككلمب

 هداححصا نم ةعامج عم ككلم سلج* ى ناك هنا ىور اميف كلذ

 مل كل اس للم هل لاقف جر ملو اوجرخمف ليفلا رطخ دق لياق لاقف

 رصبال لحرا مل هل لاقف ثكدالب ىف نوكي ال وهو ليفلا رطنتل جرخمت

 كلذ هبجعاف كيدهو كملع نم ملعتاو لدهاشال تلحر ايناو ليفلا

 هاو سلدنال/ ىف هقفلاب ةسايرلا ثهتنا ههلاو سلدنال/ لقاع ةأمسو ةئم

 ىارب ىتفي ناكو نوصحع ال ةعامج هب هقفثو كام بهذم رشتنا

 ناكو دعس نب ثيللا لوقب هيف ذخل هناف ثونقلا ىف الل هلوقو كلم

 ثخاو دهاشلا عم نيميلا ف كلم ىار اضيا كرتو ثونقلا ىري ال

 هانبا مهنس دحاو ريغ هنع ىورو باجتاو كلذ كرن د ثميللا لوقب

 نوطبش دايز نب دهم نب دايزو حاضو نب دهتو قحعدساو هللا ديبع

 ديح# نب ميهارباو :ىقتعلا7 دمحأ نب دجهتو لاله نب مساق نب ميهارباو

 ميحرلا دبغ لبقو نمحرلا دبع نب نرطمو جاجسح نب ىبعكتو زاب نبا

 ىتانكلا ىسوم نب رمعو ىدابزلا طابسا نب ........و ميهاربا نبا

 نمحرلا دبعو بهو نب ىلءالل دبعو ىولبلا نافع نب ديجمملا دبعو

 ,وصتم نب رصن نب نميمل.و ىدعسلا نب ميرس ىببا نب دمحتم نبا
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 يور نر رخاو مهربغو بهعش ن: ميهاربأو ليلحعلا نب عمصأو ىردلا

 ءارمالا دنع اقيكم هئددو و ا عبم ىبك“ ناكو هللا ديبع هلدأ اتوم هلع

 العا ناكف اض ايضقلا! .. نع هنتجرد تلح اهزنم تايالولا نع افيفعو ملك

 ةخم ةعاشتمأو اضقلا ف ةدهرزل فككلانخه رسال الو دخع ةاضقلا نم اردق

 نابهذم لاق مح نب كوع ىبا نع ير نع دحاو ريغ ىنثدح

 ايل هئاف ةفيبشد ىبا بهذم ناطاسلاو ةسامرلاب ايهرما هدد ف ارشمنا

 ىلوي ل ناكف هلبق نس ةاضقلا تناك يسوي وبا ةاضقلا اضف ىبلو

 هباحمصا الا ةيقيرفا لامعا ىصقا لل :قرشملاب ىبصتا نس تالللا |

 ىلع اولبقاف :ةئايدلاو : ايندلا لل ا سانلاو هبهذم لل نييتخيلاو

 ُطو ع لب مل ىيحت ” نب 2- ىلع ذد مهضارغأ خولب نوجرو ام

 لبق ا ايعادو مهدنع 00 ف 2 ل ناخب هيلا باجا 2

 نوييحس اهب اضقلا ىلو ايل ةيقد رفأ 2 رمال ىرج كلك ميدل هدار

 ىبك“ نب ىبحك# ةأفو# فاك ا ىلع سانلا اعكي مث دبعس نبا

 ىبيعي لحرو*)ث الث ةبس ىف هو م”ع ةئس هنم نيقد نامثل بجر فر

 ىنثدح 0 ىطاشرلا دج وبا كلذ ركذ سد عجر مث

 ربلا دبع نب ردع ىبا نع بهوم نبا نع دحاو ريغ اطوملا بانك

 ان لاق دسا نب نمحرلا دبع نب دمحم ىب وللا دبع دج وبإ انإ لاق

 انا لاق ح اضو نب دهم انا الاق ةرسم نب بصوو ميلد ىبا نب ده

 37 0 ريع وبإ ةبانو رمع وبإ لاق َح فكلم انإ بحب نب ىبحي

 بهو اف لاك نونسجل باب .نيورعتلا ىوسالا ديعس نب كيسا 3-3-3

 ائاو رمع وبا لاق كلم انا ىيحن انا لاق حاضو نبا ان ةرسم نبا

6 
 0 م

 لب



 رهن (761.1617)

 نب ديعس نب دمحإو فرطم نب دمحا ريع وبا انا لاق روسجلا نبا

 كلم انإ لاق ىبا انا لاق ىبحسي نب ىيح# نب هللا ديبع انا الاق مزح

 ىبا انا عبصا نب مساق أنا نيثع وبا رصن نب ديعس انو ريع وبا لاق

 يب كلم انا لاف ىبحي نب يعني انا حاضو

 سنوي ةمسأ نم

 ىضاق ديلولا وبا ثيغم نب دمحتم ىب هللا دبع نب سنوي -41498-

 ركب ابا عمس ملعلا لها نابعا نم راقّصلا نباب رعي ةبطرقب ةعامجلا

 برز نب ىقبي نب دهتو ريحال نباب فورعملا ىشرقلا ةيوعم نب ده

 نب دج وباو ربلا دبع نب ريع وبا هنع ىور مهريغو ورمع نب سابعلاو
 ليمي الضاف ادهاز ناكو عالطلا ىلوم جرف نب دك ناظفامعلا مزح

 نيعطقنملا باتك هبثتك نمو تافنصم هيف هلو ىوصقلا ى قيقحعتلا لل

 هلو بيرقتلاو بيبستلا بانكو نيدجتهتملا باتكو لجو زع هللا ناي

 هلوذ' اندم ككلزلاو قياقدلا ئفو ىنعلا اذه ى. ٌراعشا
 ىسنا ثناف دابعلا ىنشدوإو ىسفنل ىيلظ نم كيلا تررف

 ىسيشو ىرمق اجدلا ى كركذو ىراحتفا كبو ىنملا وه كاضر

 ىمسمر رعق ى ىتدحو سنوتل ابيرغ اعطقنم كيلا تدصق
 ىمسفن رس ملعت تناو تدصق ىدنع تاجامعلا نم ىمظعللو

 بيدا ةبطرق ةفاصر كل بوسنم ىناصرلا دوعسم نب سنوي -4499-

 اهنم انايدا ضايرلا فصو ى: هل درواو رساع نب ديلولا وبا ةركذ رعاش

 وضع لك ىن ةايعلا ميستيب تبهف ضايرلا ةحهفك تلضدح

 وشح عدنأب ايحلل تيشح رح نيعان انوحتف ... .

 (ىوطي 000 ا 1 ا ا روا ١
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 (*رودع عرسأب ابراه ادغ :باتوم: ةيلحو اهبلا رارغصأف
 وذحب وذح دودخلا ءايح درولا عناي نم ىبنجلا رارهحاو

 هللا دبع نب سنود نب دهم نب ثيغم نب ده نب سنوي -1500-

 ثدح“» هيقف رافصلا نب (ثيدغم ىنب هللا دبع نب) ثيغم نب ده نبا

 ةغس ىلإ ىفقوتو معاعا/ ةنس بجر ىن هدلوم ظفاح روهشم مدقتم فراع

 ده نب دم>ا رمع ىبا نعو عالطلا 0 جرف نب دنت نع ىورب اا

 نبا ةياور ىراخبلل يوحد ضلا عماجلا هيلع عيس اذحلا نب ىيحي نبا

 هللا دبع ده ىبا ىلع هتعمس لاق ىناسغلا ىلع با ةارقب نكسلا

 نع قوزيو ئراجنبلا نع ىريرفلا نع :نكسلا نتا نع نا |

 . اخ مساقلا ىبا رع ,فورت ا حارس مر نادر ملا ىاسغلا ىلع ىبإ
 مساقلا وبا ىضاقلا مهخم د ردغ هنع ىنثدح ىسلبارطلا دمعم نبا

 0 نب(1)دمحا رفعج وداو هللا ديبع نب ده وباو دهم نب نمحرلا دبع

 « ىرغنلا ياجكنا وباو (ة)اديحا ىنبا)
 ةيسرم لها نس رعاش بيدا ىيسيع نب دمعتم نب سنوي -1804-

 نب ميهاربا نب دمحم هللا ديبع ابا ىضاقلا حددي ةرعش نم تكلا

 ىبا نع اشن ةكمبف(4)ةيرملا لها نم وهو ةيسريب اضقلا ىلو امل دوسا

 « ريثك ةرعشو سدقملا ثبب جارعملاد :صختناو# دهم

 ءامسالا دارفا

 ذي لاقنو كل هدا ىراصنالا ميحرلا دبع نب ده نب نيساي -1509-

 نب ىبحي ريسفن: ىور 0 لها نم ثدحم ءارغملا وبا ليقو ءاول

 ص (4] كيبل عيضوم 0 )5()9(11(
 4 اي ا



 تملا (761. 162 ». 162 ؟.) '

 ديحح# نب ىسيع هم عمس هنع ىقيرفالل راطعلا دواذ ىبا نع مالس

 نع ةئس وأ 000-0 ىمسلدن الا

 هلوق الك دل ىرضعتب م ىديمحعلا لاق رماع ىبا نب ديو رماع ىبا

 ركبم درو 56

 0 رظنم هل شضغ دروب ىتدج سس كشعب

 عيرملا ائماع هل دعأ ىدنع ةوأر سانا لاق

 عيبر اهلك اهمايا ىلعملا رماع وبا تلف
 ثدح“+ هيقف ةريبلا لها نم قومالا دلخ نب ميهاربا ند رس -41504-

 ده ةركذ 1 يس سلدنال الاد قام ةعامج نعو هيدأ 0 ىورد هن

 ىنفغلا دبع دودعتم ؤدأو ىنطقرادلا نسعلا| وذأو ىنشخلا كتراح نبا

 هي ىرصملا ديعس نبا

 6 ى هلو..... . ..... بيدا رعاش :ىقلاملا 7 دسا نب عوبري -4ة08-

 راهنلا نمد صغلا ناو قالو نابلجلاو ناسوسلا رياغت

 روث نسح نع اهيضوم أذدو كاذ ايفا

 راجفناو اعم لضفلا لىةناو :ةناه نيب# درولا مكحخساو

 (*) رانتساو ادب دق

 ركب ابا عمس نوثع وبا قارولا ده نب ديعس ند شيعي -1806-

 عمصا نب مساق ده اباو رمحالا نباب ىورعلا ا ةيوعم نب ده

 00 ل نئاتلا كوز نم ناكو ربلا“اقبع نب نمعاوبا٠ لاق 'ىايبلا

 نربخا رصنتسما مكحلا رماب رمحال نبا ثيدح دنسم فلاو ايهريغ

 شيعي نمثع و هدأ انيلع رف لاق ريع 3 أ نع بصهوم نبا نع دحاو ريغ



 كلا 061

 ىشرفلا ةدوعم نب 0 ركب معبأ ثيذدح دلشم ةنفم يعم نبا

 د هنع للذي رجخأو هشرد موي أمم هفيلات ى

 دبع ند دود ةئع ىورد دلع نأ ىرماعلا لولا نإ ديزي 450-

 *« ةنس نينامثلا ىلع فيف دقو ىفوت هنا ركذو ميحرلا

 هسا ققحمتا مل ةينكلاب ركذ نم باب
 ملاع روهشسم هيفق(4) ىلاريرلا نيابي فرعي يراجتحلا ده وبا -1808-

 دهزلا ف ةريثك راعشا هلو 0 2 ماكتيو 2 هقفتي دهأز

 هلو أهنمو ةرجغو

 ددوأ ىب 51 نزف مل 9 ئدعتملا برياعلا اهيا ال

 كوس وأ تككرانخ ضيبف نابناكلا اهبتكد 2-0

 نع ليلك دايك لاكو ةكرك دايك حوتف نب ديحم هللا دبع وبا ةركذ دقو

 هذه لثمن نوصوم هذال ىراجمعلا| دمحأ نب ل هيسأ نر ىنظ

 ةركذ ىذلا اذه ليعامسا (ةركذ مدقت دقو هنامز تكرد| دقو لاف ةفدملا

 2# ملعا هللإو ملا نب مساقلا ةهسأ 0 5-5 مهضعب تبارو ةباب قل

 قاوقلا كَ 1 دل رعاش ب٠يذأ نىناججلا ليلق َن د دج ودأ -48509-

 ىف ةردعش نم ىندشناو هقيأر دقو رصن ىبا 3 د كلا دبع ودأ لاق

 #5 انايدا ضايرلا

 ردزد قينا ضور نع رتذأو .. بيسو ةضورب عيمرلا كَحتَص

 رضحا ىشو برتلا ىف اهناكو ثدب اذا موجخلا رهز هناكف

 ربخعلا ةهدق 0 ريجغلا نرع انيملا ن6 اهيكشن فرع نآكو

,/ 



 كلا (1761. 1627. 163 )أ

 ىف ةرعش نم تمار نيج بيدا رعاش لتفنملا دمحا وبا -1510- 

 لوحنلا
 ىنع ىالختلا ىف ردعلا هلف اموق لصاوو اركلا ىنافج نا

 (*) دج“ مل اركلا ا اذاف7 امسختم ىمسحل ىوهلا قد مل

 ىدياعلا دمحا نب قف نسحلا وبا ةكفنا ف لوخخلا ىف اضدا هلو

 طرح وح سفشنتلا عم تدرج اياهذ  ىمقس نم تلرا ولو

 ْ ىردي ناك ام رهاس ةلقمب ىنيع نفج نظاب تنكسا ولو

 بدالك روهشم ىهطرق بناكلا ريزولا مامح ند قعسإ با -1811-

 « ةثاعبرال دعب ايح ناك رماع نب ديلولا وبا ةركذ مظنلاو رثنلا َق مد ا

 سجرنلا ى ةرعش نمو رعاش سيير بيدا ديس نب عبصالا وبا -1519-

 ىغتبي هلاثما ىذلا نسعلا رظنم ف سجرنلا اهناك

 اغرفا هد ربتلا نس ساك اهقوف ةضف نم لانا

 رماع وبا ةركذ رعاش بيدا ريزولا زيزعلا دبع نب عبصال وبا -15153-

 رطمو نو ون فر رجوم درو عم هيلا بتك هنا ركذو ةلسم نبا

 تادعسملا ميدلاو درولا ىلع راهنلا لكث ىنيبلا ىار املو

 تاكلهم.لا ةروس ىف نيفلاو ةلفغ ىلع عادول اتر

 تاوم ليلخ لكد بيطلا هب ميدتسي ام درولا نم ىقباو

 تافصلا . . . . . ..اجنت اردبو تابركملا ملع ايرت ملا

 تايملا دعبو ىئتايح ىبصقال لوحتت ال ةدع ىل وه

 . تايكابلا ىف درولا عدو ذا راهنلا اذه هجو ادب نيك

 تاحيانلا ىلع ديدزي احاين حايرلا تارفز اننل تيناو

 ثتاعلاط تدب ذا اهلدا وا اهنسح نس فككيست رخا وا

 نمو



 نى 761. 168«, 163 ؟.)

 ةتتارجتعملاو وصولا 3720 كيكعحهتو ارشب كيهاضت

 تار 00000 لجس ئاع كتنا اهناسحا عم ابنكالو

 تانبلا ىذ ىلع برظآو دعب بطف تاهمالا ىلع لبق ترط دناو

 ةيليبشا .نكس ةجاب لها نس ىجابلا ىنالوخلا ركب وبا -1543-

 جاجحح نب هللا دبع ركب وبا هل دشنا نيروهشيلا ءارعشلا ابدالل نم

 نب مساقلا ىبببا ىضاقلا(*)نب دابع ريع ىبا ةلودلا رف عس ةزنا دقو

 كليلاو فليسْلاو رهنلاو بيكربلا "تا

 كرتعم لك نرقلا براضو كليلا لحالخلا ىباي دابع

 كمسلا نم مجحنا ةزوح قر تدب ايسلاك وهلا" ىرد ان

 كلفلا ةيرجتك ىرجمت كلفلاو ةريث هيف سيفلاك تذاو

 عس هلو رصغتسملا مكحلا مايا ىف ناك يليغملا ركب وبا -1545-

 رعشلاب تابواقم ىفحصملا نيثع نب رفعج نسحلا بجاحلا

 هظعي ابلتعا ةلع رثا: ىولوللا ركب: يا كل هلو

 ناقل ول مخ فكل نابوت» لعمل تل
 ملست هفوص نم ثنا الو انماء هل" تسل رهالاو

 ميمسأ هل دعب ككتباصا مبسإ هل تكتاطخا ناو)

 (مست ام كاذ ىب بياود ىدرلا كيلا ىندت هبلاهل

 ملعت ول كواد ءربلا ىفو ائصلا دعب ءربلاب حرذتا

 مهنع تربدا مهايسئدو مهعابت أو ككولسملا سإاف

 مهخم ثلخ روصقلا تكانو ترمع مهب روبقلا ىذهف

 مزعت ول مزحلا كل نابو هبيغ نع قحلا حرص دقل
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 ظ كل

 عوبسلا ام عم ادم وكشف تيم ايولق وكمت هللإ كل

 نسو روهشم هيقف ةيطرقب ةعامجلا ىضاق دفاو نب ركب وبا -4516-
 3 ةيامعب را لبق ن ١ اك روكذم كيد لها

 جوزك نب هللا دبع ودأ لاق رعاش بيدا جرفلا نب ر رخل و هلآ 0 200-

 ةبطاشي ىربقلا نب دهم نب دجحاولا دبع ركاش وبا مكامحلا ذل ىدشلا

 سلجم ف هعارد جرخا دقو ىضاقلا نوكذ نب سابعلا ابا بتاعي

 لاقف ىضاقلا ةأهنف أبيف رضح ةموصخ ف مكعلا

 ىتاكبف ىلع فقو اهكبلاعص نتا بيدات سابعلا ابا تلقح

 ىتافصب ىنبقصنا نع هه هلو موف ليق ىلآل م وقلا نم تبسلو

 تارجخعم ليللا ىنوج نجرخو ىنثلا نم ن انبلا ىقارطا نيطعي

 بيدا ةيليبشا لها نم ةطرشلا بحاص ةيطوقلا نب ركب وبا -1518-

 ركذو رماع نب ديلولا ودا ةركذ يداك دا 1 هلو رجاتم رعاش

 5 نم هسفخل ةدشنإ هنأ

 ةراذع رطو هبراش رضخاو ةراشتسا كل ادبو ىرثلا كححض

 هرامثو ةراونا ترطفتو هتبن رزاكو هقيادح تنرو

 هراذا اعلطتم ىتا امل ةرارق لك تبن لباذ زتهاو

 ةرايطا ةيجدع نم ك”ممنرتو اهتابانب ابرلا علص كسمعتو

 ةراونا ةمضع تانولتم تدب دقو قينالا ضورلا امئاكو

 ةرائيد الو ةمهرد اغب مل عياص تاعقاب ارفصو اضيد

 ةران ةريهطظلا سيش دع الل(4)ةلددو |!دجحسع ةليمخلا 6

 (4) لئاذو عيجلاو ةصفلا نس ةعطقلا ةليذولا ع



 مم (1561. 1641. 164 7)

 وبا ةركذ ةيليبشاب رعشلاو بدال لها نس رصن نب ركب وبا -1519-

 اهنمف انايبا عيبرلا نسز ىن هيلا بدك هنا ىكحو رماع نب ديلولا

 رفسي ةبرسلا هترسا نع كل ههجوب قر رهزلا ميسن رظنا

 رظنم ةراضنلا نم وهو نيعلل ادغ دقو عيمبرلا ناعيرب لضح

 رفعزمو رفصعم نهسوبلم سيارع ضايرلا كلت ايناكو

 رمخاو» سابللا نلوى. نهلف ناحلا يمول سبل نابقلاك وآ

 دل ىكدو رماع وبا هركذ رعاش سيدا ىئامللا رفعج وبا -18920-

 (1]نوجمُمُس نب دماح ىربخا لاقو راطع توئاح باتك ى ىدههشلا

 دنع ةروهشملا هتدهصق ىرماعلا ناريخ جارد نب رمع وبا دشنا لاق

 داوح نب رفعج ابا ربخلا.علب ةزياجلا ى ةطح مخبو رحدلا نس هجورخ

 ى هناف كاخا رذعا هل لاقو هيلا نامعفدو# الاقثم رشع ةسمدب ةدصقف

 * ةبرغ راد

 نبال دشنا ةلطيلط لها نم ببدا نوجرُف نب نسحلا وبا -4594-

 0 نم يمال سيردا نبا ى دمحأ نزايجعلإ جرف

 وفكر قاكف ةادعلا ئنيلاطوااونغ لاقفا تكتل را ردا

 20 علا عقرب ةورءاد ىتييصي ةورعيل ةومارو
 لها نم زرعاش 'ىوحتت هيقفأ ىعجتسالا ىلع نب نسحلا وبا -4599-

 ىف هلوف 'اهنم اراعشا رساع نب ديلولا وبا دل ركحذ ةيليبغا نكس ةبطرق

 نيترازولا ىذ نب(*)دللا دبع ركب ىبا ريزولا حدمب الوصوم ضايرلا

 (4) كك
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 ىبضفو  ىربت ناعون ةراونو ضورلل تلق دفق

 ىكيسو ىرمخ نافنص هبيط فلتة+م هفرعو

 ىرد ةجمهبلا نس وهو ىل حال دق هللا دبع هجوو

 ىواهس سرغ هترصبا ىذلا نا ىضرالا كسرغ مش

 ىرون هللا دبع نسحو ةيرم الب ىرون فكنسح
 ىولع ناشل اريبك البن ةردق ى وهو اريغص ىبحدضا

 غبلب بيدا(4] نصح نبأب فورعملا وهو بلاغ نب نسحلا وبا -1595-

 ةركذو هل جبطلا كانك ىف يزفلا ةركذ ةيليبشا لها نس نسح» رعاش

 رفولينلا قر ةرعش نم رصفلا دل ين |. ةيفسنا نب رماع وبا

 هياع()امسلا مجسنا تصضيغ هيلا مالظلا لبقا اهلك

 هيلا هئم ةايحلا حور داع ءايص حابصملل داع اذاف

 ةركذ بيدا رعاش(ة)ىراسيفلا نباب ىرعي ىرهمدتلا صفح وبا -1594-

 ناك لاق هيقفلا ىلع نب نسحلا وبا ىنربخا لاقو رماع نب دياولا وبا
 تهزنف نييسايلاب للظو عيدب جرم هيف عنص رياح ةبطرقب ىراذ ن
 اذه  بسي نأ ىغبني لاقف عمبرلا نمز ى ىربسدتلا صفح ابا هيلا

 ْغ ىهو كلذ ى انايبا ةهيدبلا ىلع عنصو ةسدنسلا جرملا

 هسناء ام كرورس عجرو هسفنا ام كميعن راهن

 هسما امو عيبرلا لعف بوطخلا ملم ثيقو لمات
 نهسلفا ثنراق# دق رينائد هغوص نم تكرصق رياجي

 هسأط دق ديعلا ىلع رطسو تقسوتسا دق روث راطساو

 (5()1) ص (9) هينيع امسلا محمنا هلعل اذك
3 
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 0.ا/ (161. 16187. 165 )

 ةكحشسة سلا ةفكادن لجا نحال عاض ع عدناف

 هسلخد ىلع ليل رخا وا اهب انيلع لالظلا ناك

 ةسدنح ىف نعلطت موجدن اهقفا ىف رياونلا ناك(»)

 ةنسدف دقو ةأر هلال وص دو كرمعل لحس

 ةثوؤدلا قر ءاسرولا نس رماق. :نسيدا(هرةجالقسم ندد صفحيو|ا كلانا ١

 روصخملا نب كلملا دبع رقظألا جن وزت ىن_ رماع ىبا نب ىبحي نب كلملا

 ىبا نب ىحك ند هللا تبع تدك ةبيبخ رماع ىبا نب 32 رماع ىبا

 دبع نب رماع ىبا نب ده رماع ىبا روصنملا ثنب ةبهئرُب اهماو رماع

 اهنا ليقو نورم ىبال هنظاو دهن وبا لاق مهالوم وهو دنق نب كّلللا

 ةحالقسع ند صفد ىبال

 هلقحد 0 رو اد 9 هللا يبت ةهذخأ كند ةدبع جوزم ىبرع

 ظ ربظتساملا مايا ن1 روكذم بيدا رعاش سارعلا .نب دلاخ وبإ <1596-

 هسفنل ةدشنا ايم هل دشنإو مزح نب ده وبا ةركذ

 ةييوحلا مهليق نر ادب ...٠ محملا ىذلا اعز دم دف
 هى قى

 ىبلق نع ءامللا كاذ درب مهنارينب باقلا ىقتكا ايل
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 كيد (6*1]. 165. 105 7)

 ةدكلع نب ةدابغ هنع ىوري ثدعس ىريرجلا ديز وبا -1837-

 هم هناقبطو حورطم نب نسوي (نب ده) نارقا نم ىنيعرلا

 دمع“ وبا ةركذ لصفلاو بدالت لها س قارولا ديعس وبا -1528-

 نس نقنقر# تلزن دقو تافرعب تنك لاق هنع ربخاو دمحا نب ىلع

 مهو ةياع بلغي ساعنلا لعجدف مهمدعب رغاشبا دوسا مهيف با رعالا

 لوقي لعجو رجحص هيلع لاط ايلف مهل لغشل هنوييقب

 هليقا نيلو سانلا ليقي © هللبس ىتلمش موي لك ى
 مزح نب دهن وبا ةركذ سدا رغاش(1)سولاق, س ديغس وبا -41599-

 ىف كرحم ةلاع لمع ىعّدا كردُم نباب فرعي لجر ىن هل دشناو
 كرم نود :تاكملا

 كرم, نود رهبلاا ام جارخا كردي مل ىذلا كي ردم قيال الق

 كلسي مل اذ لبق كقيح قيرطو ةكولس ةمح ةقايعلا قوط

 باذإلا هيلع ارق ةبطرقب. اروهشم ابيدا ناك ىفوفكملا ....... :

 ةئمو عومج“ :لزغ# ةريثك راعشا هلو ىناعللا ىلع ماكتيو راعشالاو

 (*) بيرق مك ارك دفق ىبلق ىلا مثنال مكل ازانم تدعب نيل

 بيحعتلا الو هاكبلا نان امف نيبب ىبضق نامزلا ناك ناو
 مزح نب ديح# وبا ةركذ روءشم ىو مصاع نب هللا دبع ربا -1550-

 « دردملا دب زي نب دهت باحسصا رباكا نع رصقي ال ناك هنا لاقو

 بادال/ ىناعم ىلع ملكتي رعاش بيدا ناكاف نب هللا دبع وبا -4551-

 نب دعاَص (غم مل. ركذو ديبش نب رساع وبا. ةركذ راعشالل نساحدسو
 30002006 - تاعزانم نسعلا|
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 ةرعش نمو روكذم رعاش بيدا ىقلاملا (1) وام نب هللا دبع وبا 1538+,

 ةرعش قلح ليمج مالغ َّك

 اشو هيلع مهنم | رذح احق دادريل هسار اوقلح

 (:2:) احبص ةوقب او هليل اوحديف اليلو امعبص قالحلا لبق ناك

 ةغللاو بدالت لها نم ىلاقلا ىلع ىبا مالغ ىرهفلا هللا دبغ وبا '-1555-

 هل هتمزالم لوطل هيلا بسن ىنح مساقلا ليعامسا»: نعال مزال

 اميادحدصأ نم دحاو رجغ ىربخلا لاق مرح نإ دهن وبا ربخا هب هعافتف أو.

 نا

 ىناوخا نس لجر اسوي ىفاعد لاق ىوغللا ىرهفلا هللا دبع ىببا نع
 ةعامج عم ثرضحف بلطلاو ةبيبشلا) مايا ىلا هل سرع روضح ىلا

 رهازلا ميقم نبا مهيفو نييلملا نس ةءامج رضحاو .بدالت لها نم

 ريتساو سلجمملا نامطا ايلف رداون بحاص سلجديلا بيط ناكو

 لها رشاعم اي لاقف انيلع لبقاو انيلا ميقم نبأ ف رحنا هلهاي رورسلا

 نا ديرا ىنادغبلا ىلع ىبا باعدصا ايو بادالو ةغللاو :بارعالا

 هللاي تاه هل انلقف مكعمج[ةزةعسو مكلع رادقم ىرا ىتح ةلسم نع مكلسا

 ادوسلا ةبيودلا ىهست وا فرعت اذ امب لاقف ربخلا بيط اي دعاو لق

 ركفن انسفنا لل انعجرف العلا ةغللا لها دنع القابلا ن نوكت . مفلا

 م انثمدو طق انناذاب ترم الو اهيف لوقن ام انفرع اس هللاوف كلذ ى

 مهتعل سانلل نوطباضلا متئاو اذه ام هللا نحبس لاقف فرعت ام هل ب

 ل نارقيبلا ى هس ئةذهل» مع لاقف تل م اندبا 12 اياقف مكيعزب

 (5) ض



 رماة“ را اعف
 1 منا 0

 7 0 5٠
 كشوي ؛رقبي دقف» نم نالعيف ثلقو ىنهذ ى هللاو تروصتف ىرمبفلا

 هذه نع انلاس ذا ىلع ىبا دنع ةدم دعب نحن انيبف ةدياف اهتددعو اذه

 كلل فج اب ردقث# ةباجال .تعرساف ىرهفلا لاق اهنيعب ةلسملا

 ىذلا دهشللاب هتربخاف اذه لوقت وا تلق نيا نس لاقف نارقيبلا ىمست

 لها نع ةغللا ذخات تعجر(*)دللاو لاقف اهنداعتسا ى لاككاو اهيف ىرج

 سفندلاو سنفدلا ىه لاق مث ىنبنوي لعجو كناكم ىنقاس دقل رمزلا

 ..:اورل ميقم نبا نع ا تحريف ةياكعلا سيطي ىرهفلا لاق

 * ىلع ىبا نع

 ىف مدقتم رعاش بيدا ذاتسا هيقف رازجلا نب هللا دبع وبا -1554-

 ةرعش نم هيف دشناو هل جيلطللا نيباتك 3 عقلا ةركذ رعشلاو .بدالا

 لزغتب

 ااا ند قوق الالفو اقر زا نيحل' نم ايي اب

 اقطغم وا اربح“ وا ارظنم هتزح اد ىوس نسحعلا ن سيل

 اقرشم وا ابرغم اما دباو هب للحاف اعلظم ىبلق كاه

 لودعدلاو لزغلا ىر هل دشناو

 هودهع ىذلا بلقلا لمعتف مهاود دوبع ىبلق ىلع اوذخا

 هةردجمي مل ةربلط مه اذاف ,صدهعب سيخ ال مل دل ابجمع

 ةودقع ىذلا الك اورصبا ام ةرعشب ىلع اودقع مهنا دل

 ةلثم ىف هل دشنإو

 رشب هب كا.... . . . . . ةجل ى هرسا نا ول ىذلا كاوه نم ى

 رظلا لسيسا الر جلا ىف ناك وا رهز نع قشنت مل ضصرالاب ناك وا



 ةأأ (161. 166 *, 166

 رسب هنأخ ام رصب ىذ نيع نهب تللح ول ىتح ىمسج قر دق
 سوق ىر هل دشتاو

 ناد وا جزانل #بنما و لدرولاف نارقال ةمزع ضقخي سوقلا

 ناتيعلا ىرت ام كردهف ىأ.. اغولا موي بحاص نم هب ىبسح

 نافيضلا ةماركو :ىدعلا» فك ةيه ربكاب نتاباجلا تمرك

 نابضغلا ةروص ىف مهل ادب.. ةودع ىيدي ىك ال جوعا 5

 ىتبللا ىبحي نب ىبحي ىنب نم ىسيع ىبا نب ىسيع وبا .-1855-
 « ثيغس نب هللا دبع نب سنوي دنع ىور دلخ نب دمحا نع ىور

 ده وبا ةركذ زازفقلا نب ديعس نع ىورب فيهفع نب رمع وبا -1856-

 ىورد فيفع نب ده نب دمحا رمع وبأ ىرذعلا جويش ىفو مزح نبا
 « اذه هنظاو ىنيمحلا لاق قرلبلا هللا "دبع نب كيم نع

 ىف ةرعش نمو زعاش بيدا لضاف دهاز ديقف رازخلا ردع وبا -18555-

 ةبيبشلا

 مقسلا نم ىفلا امل افشلا وهو ىمد كفس ىرغب نمل ءادفلا ىسفت

 (*) ملقلاب فكسملا ةيصراع يف طخو ةعمجأ سحلا| ةيف لماكت“ 00

 مدب دفك تصب لظلا م وا هلماثا ماسق مل املا سملب ول.

 مثا ملو دعقا ملف ىل ادب ىتح رشد نم سيشلا نأ بسحا ثي...ام

 ملظلا 3 متلا ردد ةجمهب تلقف هب ميت مامح مداخا اولاق

 (محالاو فارطالا نر بعاوكلا ضين هلعجيو :نالزغ مد نم دمك او#)

 هقفلاو ملعلا لها نم سلدنالاب ايضاق ناك اذحلا نب رمع وبا -4558-

 اهلوا ةديصق نعاول تدشناا ردشلا)



 ش دلت (8701. 166 7.)

 ابايهتو ادجو ديرك تريلا امالعا نيبلل تاراذا ىسا'تدبا

 اهيفو

 امارضا برا ران مرضي ىلوم اهل نا نورم وب نيلعتل
 . امالظو اهولظم رهدلا عم ىري هب رضم لف ىبتح رهدلا عراق دق

 دمحا (زيع ىبأ) ىخا نبدا وهو بيبطلا هبر دبع ندب نيثع وبا -1559-

 وبا هنع  ىور رعشلاو بدالو ملعلا لها نس هير دبع نب دمحم نبا

 ةرعش نمو ذياع نب كلم نسب ىبعي ايركز

 ىقلاخ بهاوم ىف ىطاسبنا لوطو ا | مولع ى ىثوفن دعبا

 ىقزر ربغ ىلا اقزر ابلاط ىرا هنوكلم ىلع ىفارشا نبح ىفو
 ىقياس تول ىلا :ىقوس ف فخعاو اهلهر ضيوفتب ىسفن ثذذا دقو

 ىقحخ اال تولاف قافالث نا ثتولا نم ادراه ثحر وا تبقث ناو ىئاو

 نب رمع ىبا باحدصا نم رعاش بيدا يبلكلا ورُمُع وبإ -4540-

 ا شارع نبا دنقاسلاج تنك لاق دنع ىكح هبز دبع

 بصق نم بيانا هيف قبط هثاوخأ ضعب نم اناقاف هدر دبع نبا

 ناكو ةهد دب 2 ام ع هدر ديع نبا لوحدف نعم باتكو ركسلا

 ١ باوجلا ىف

 [بيبالجلا رضخم ةقاذملاا بذع سيبانال ولح اديس اي تعب

 هب ثبيش ىتاللا لسعلا ايناك

 ثتيشف ىنلا اذه ند ىنجرخا ىبلك اي لاقف فقوت م ىبلكلا لاق

 ىلع ديزي لف ال (ناك ول) هل تلقف امامت هل دجا ال ىناف هيف

 داراف ملقلا ذخا مث ىبلك اي تفسحا ىل لاقف بيطلا ى ىذالا

 ن 3 مث اليلق قوطاف ةراعنسالا ارك يي ندتلا7 ام ىلع ةبتك نأ



 كاري 1561. 166 9, 167 )

 ىبلكلا لاق :بوبح» ثداح ةنوحت# قيروا ىبلك اي لوقا

 دبع نب مساق هنظاو ىديمعلا لاق هبلقب اند ارورس هسار انلبقف انمقف

 « هباب ىن روكذلا ىيلكلا هللا

 نيفوصوملا نم بيدا هيقن ىصاقلا راطعلا نب جرغلا وبا -ف!ةياح

 ىثنوذ امم اسيدر ناكرأك) ....علاو ةغلبلاو ءاهدلاب

 + ةيايعبراو

 اندعم ةبابصلل ةارا دقلو انكمتف ىوهلا ىبلق نس تنكم

 نب ده ودأ هل دشناأ ميدق رويشم ىبارعأ رعاش ىشحملا وبا -10545-

 مزح

 0 لصو دقو سلدنالا نع ةمره نبا در تايلاند نأ لاقيو لاق

 رماع وبا هل دشناو ةرعش نس هل دشنا ام ةليج ىف ةدشنا نيح ترعبت

 راطع توناح بابك فر ةرعش نم نسحعتسأ اميف كددهش نبأ

 ريبخ ىدنع اييجوم الك 5 نزنفوج ف ىنفاض 7 5

 ريطن أند حاب رلا ةعدتجأو تاقاعم بولقلاو انتبف

 ىبرع ةعخصلاو دوجلا ميذق هذاف ىثخمملا اماو هظفل صن اذهو لاقو

 لوحمف نم وهو ايراط ابيرغ سلدنالاب ددرت امئاو ةاشنلاو رادلا

 3 نيمدقتملا ءامدقلا ءارعشلا
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 هز( (1761. 167. 1615.)

 عمتجا ابانيك هنع هباحدصا تابورو سنا نب كلم ليواقا ىف عمج

 ىوكلا نباب فورعملا كلما دبع نب دمحا رمع ىبا (ةينبلا عم) هعيج ىلع

 # رماع ىببا نب ده رماع ىبا رهصنملا رماب

 روصخيلا مايا ىف رعاش بيدا بابحلا ىبا نب ىفرطُملا وبا -1545-

 ىف وهو(1)ةيردازلاب ةروصق ضغب ى_ هيلع لخد دقو ةرعش نمو رماع ىبا
 اتحكفت دق ناتنث تانسوس ثالث اهيف ةضور ىلع ةيرماعلاب ةفورعملا ةينملا

 كلذ ىصن لاقف 0 م ةدحاوو

 للعلاو ايلا تاذ ةيرماعلا ىف لوالل انءايا ىف مويلاك موي ال

 لدتعم ريغ لصت لح ناو ابيط لدعم رهدلا عيمج ىف اهواوه

 ليجلاب سمشلا لحتت ال دعسلاب اهتحاس لتحت ىذلا ىلاغي نإ اس
 لجمع ىلع اهيف اهدلدد ناسوسلا ادبو ةعاس ىف تسرع ايناك

 '00| ضألا نق يكش امر ةياق ناسوسلا نم اثال تدبا

 (*)لغش ىف نهنع :قلع... صدلاو# 2 نسحلاب اهراون ضعبف
 لضغلا كدوج نم ثيلم ةدودمم اهلمانا ثيض ةحار ايناك

 ارد ايدرت اك كاذن وجرت اهلمانا اهتم تطسب اهنأاو
 قرشللا لخد دوجم راع رعاش ىراجملا نصع نب نورم وبأ -1540-

 ضايرلا فصو ى تايبا نم ةرعش" نمو

 00 الد هلق ككبسحو ةنشخ ردوج ةلقط زقفملا سجزنلاو

 " رحا ى هيسج ماقسلا فذ مهتمو ارافصا ةرارفصاب ىكحي

 رجنعم و ةعمدك ىدنلا لظلاو ديغلا لثم نمعنلا قداقشو

 0 م
 ب



 5زم (1761. 1672

 رفصالل تانب نم ايابس انلق اهرععن :كلاحر اهتراقك الول

 رمحا ىرتست بوث قاوظا تققشف بيبكا نادقفب ثعبر
 ضعب لل اهبتك هنا لاقو بيدال شاظب نب رفعج وبا هل دشنإو

 يح ا قيرط ىن ةاضقلا
 جاهنملا خضصاو هدري اكلم هماما ىلع الدع ايضاق اي

 جاجسحلا دصقم نع هب ثدعفق ةلع كدالب ن كدبعب تفاط

 0 ريغ فورحملا نم اربعب هل نكف جاجال رحبلا ىف لتعاو

 ربا ةركذ نيروكذما بدال لها نمإ(1)شيرح ىب ديلولا وبا -18547-

 لاق روهج نب سابعلا وبا رضتحا ال لاق ىنربخا لاقو رح نيد

 مالكلا عطقناو بحنلا ىصقت مثيان دقو ةايحلاب اوجراا

 « كلذ رفا قلع بام م

 الاع ةغللا لها نم ناك ىبطرق مكاحلا ن:ريعم) نب ديلولا وبا -1548-

 تام بيرغلاب هيف ريثكتلاو ربعقتلا ةمح ىلع رعشلا لوقبو اهل اركاذ اهب

 + ةثامعبراو: نيثالثلا نم ابيرق

 لدع غيلب رعاش بيدا هيقف ىضاقلا ىحيضا نب نسحعلا وبا -4ة4وح

 اوديو هلب سيلا :باتك و ,ىتفلا ةركذ هيظنواةرتم يرو عا
 ةعطقلا 0 هعجارف ايعدم هيلا بتك هنا لاقو هد

 تارطخلا ف فووطلا عجرك عيرس رطاخزةحديص#رصن ابا ىفتتا
 تاظححلل ارتاف واط فيهاف هتفرط : نهدحو : نع تبرعاف
 تافرع وا نيحلل ىنم ىيخ» هتفرع :نيتلعملا» محا لاذع

 سم مس دس سل سمس سس سو

 (1) سم



 ْ :ء كال (1761. 167. 168 )

 (*]تاكتبف ىذ فوظطلا ليحدك لكل .... بولقلاو ىهصاف كاسر

 تارمجلاب هيخيع نم كابلف بصح كنس باقلا نب نظو

 تاجمهلاب رحتلا ةادغ ىحصو كسخم لك ىن قاسنلاب برقت

 تالف لكب هاوثم كعولص تحبصاف ىوثم نايح هل تناكو

 تارفزلاو نابجمشالا ىلع انيمك ىوطنتف ميهت نا انهلع زعب
 تارشبلاو لاومالاب كانيدف ةيدف بلا خ سانلل ثلبق ولف

 اضدا هل دشناو

 موحح# مامحعلاو لحرتلا ىئذو مولكح داوفلا ىفو داوفلا فزا

 ميقم داوغلاو رفاسا اناو مكدعب منا نبك ةبحألل لق

 موتكم ىشحلا ىف وه ام ريثيو ةبابص كفم يههب عادولا اولاق
 موقت كاذ دعب ةسايقلا اوعدو ةرظنب زوفا نا ىل اوعحيسا ثلف

 اضدا هل دشناو

 كاوثم لظ دق لزنم ىن هللا هعطقت مكاقفر بلقلا نكاس اي

 نكانيع فنعلاب هيدهت :ثناو مهلزنم نيصحتلا سانلا ديشب

 فكافاعو اذه سس هللا ىناقاع ةشحافل بح اس هللاو هللآو

 ٠ هركذ فراع عملب رعاش ريدا .هيقف كامس نب ديح# با -1380-

 ضورلا فصي ةرعش نم دشناو هل جمطللا بانتك ىن 6

 ناولال لمجاب نيرطانلل لهجمتم اقرلآ رصحسم ضورلا
 نايقعلا ديالقب [ثدز ذوخ# اهراوش- كانه تطسب امذاكف
 نابلا فرصب ثنجتع هكسم نم يفاوف نلانه :ترقتف ناكر

 ناديعلا ىلع ثنح نايقلا ارقن ايناك نوصغلا ف عجحست رهطلاو

 نامجو ةضف نس لسالسك هبابع لهسي دوطس املاو



 هأا/ (1261. 168. 168 7.)

 ناميالا ةجتيبو نيقيلا نسح ايناكف ثليكا نينح تاجمهي

 ةركذ اجهلا ثيبح ديجم سيدا رعاش ةرامعلا نب رماع وبا -4551- 

 هيلا هن بنك ان هلوق' نم دشناو هل مظلا ابك © 0

 رهدلا نع ةي...و كتقوو رصن اباي ككثالو ترصن

 (*) رمأ ىفو ىفبت ى ....ء ىلع اعوط هلهاو نامزلا ىرجو

 رجلا رواجم كنم تحبصا دقو نييلعلا اوجرا تاهيد

 ردقلا ةليل ىلايللا لك تلسف امك مهنلضف دقف

 ىقارع ةعقبلا ىطسقرس عقلا هيف لاق(1) نوكردشالا رهاطلا وبا -1559-

 ةرعش نم دشناو هيلع ىنثاو ةعقرلا

 ةانحا! ام“ اود هما هادع برص قفا" انعلاطا الا
 ةاخم هللعي 0 تكيلدجو روز+ ايفو يامال للك

 ةأوه ماظي ملو هب رضا اميرك هب تكلس ةكلاسا

 ةادف ول كر ردبلا دوي انشا ينخحلا 5 ةكرشلا ١

 ةادب ةفراعي تداج مكن هيلع ةفراعب لخدت ناو

 ةادع هي كيدل ترفظ ولو اموو كوكشو ان نلاوهو' الو

 نم تدشنا عيل رعاش بيدا ئسلب ىقربلا نسحلا وبا 2195“

 ةردش

 راكذالل همجسهت قوش بر قوس اجاش قهنعلا تركذ نا

 اذ راغأ ما اودجتنا اريحس بكرلا نع ىناثدح ليلخ اي

 او اس مث اوددو ول مهيلع اسم: اولوو عادولا نع انولغش

 ادذ) اذك



 هزل (1761. 168 7. 169 )

 او راج وا 79 ىف. 2..ل, دبع لاح لك لع مهاوها انا

 افيد اهيف فصد ةعطق نم هل حميطلا ف يتفلا هل كشنأ و

 ءالظلا ى باهشلا اذ ...اك ةاترفش تدفوت (4)وهم لك

 ءام قوف تبكر دق رانك وا ران قوف بكرس ءاس وهف

 مهاربا قحسا ابا ريسالل ربتسي هلوق نم اضدا دشناو

 ادنلا ىفو تاسركلا ىف هي ادنا ىذنغلا رجمالا نب ريمالل لق

 !دضغمو انف ءتطب عاردلا درو مسه ىو قرز لاب ىنتجملاو

 ادب وا اليل ضيبلا ضيمو ١ 0 ىحضلا ودي كو عب 0

 ادروم فككدوجاس نم اهل لعجاف ايساوط ةافعلا لاسا تكناح

 (*زادج ربزو اولول جيبادملاو ا جادملا كف رثثأو

 ادفوتملا بكوكلا هيف تودبو هقفا جاد ريغ اكلم .لازي ال

 00١" ذاق اراض نا سانلاو ايحلا ود تناف اوؤيظ نا سانلاف

 باتك ىف يبغلا ةركذ عيلب بيدا رعاش(2) ىشهنملا مساقلا وبا -1384-

 اروزرز ىصي هل دشناو 0

 بيطخ عقيونم هعرفب بيض مأ كاذ(ة)ربنما

 بيهثم اهب يضوتي مل بابش ىتدرب ن لات

 بيبل هنكاال هلفا 0 دنكال سرحا

 ثيطو دكا ةداربا د لكددعكخ بص امناك

 اضدا هل دشناو

 1 رحبسلإ لوا اذهو ميسنلا انا ناهمدخل ادنال» ثناب ةضور اب

 (3()4) لص (9) يع
3 



 5أ5 1 61. 169 8. 169 «.)

 رهدلا ىلع ترز دق ميامكلا ىه هب ىدثلاف انصغ كدق ناك نا

 رمق نغو سيش نع كيط ىنغاو (رهز نعو) درو نع كيدخ» ابرا

 رظنلاب سانلا ميعن ناك ثيح نم هب تيقش مك ىطحل هللا لئاق اي

 0 ةركذ ديعم رعاش عملب بيدا راطعلا نب مساقلا وبا 4 58و

 ةسارغو ةدجو ففصي هل دشنأو

 قارشالا انس ى ةلازغلا .لثم قارحالا رحاس لازغ ىباب

 قاشعلا ين اوج براغدو قراشم نيا قوف اهل سيش

 قاربلا ةرغتو هيفشرم ىف ......دار رد مظنو ق..ءلا رثن

 قاثيملا دقاعم لحهت هبو هطفلب لالعلا رحسلا نم دقع

 قافشالا دي اههعداصت اهدي ىتعارض هيلا ثدم دقو اله

 قاوشالا بياحس اهترئاك اهقربو اهدعرب مامغلا ميد

 قاسالا ىلع تلاس :ىجسس ىه اهنا امخس) لهنت ىعمدا ام

 هلثم قر هل دشناو

 لوسر كاوس ئفلا كل ىل امف ىتيحتت غلب ريذلا ميسن اه الك

 هكفلع كافلا لل ريكتص ىنناف ىنع ىرطلا ليلعلل لقو

 ليتق عولصلا .. . . .....رسو ىوهلا ف كنيبو ىنيب اس رشنيا

 هلثم هى هل دشناو#

 (*)يرفلا هب ةقرعلا لل افك دم ول معلا هجاوما ىبف يبست كيلا

 يبل ءلكح رحب متعسس :لهف هلحاوس هيف :تقرغ ىوهلا ارب
 جييعدلا نعال فيلو كتولفلا ىفها بسن هطيحله ىوهلاو صار ١

 رج ابل ثسيل هلياسم امك بدك الب لفغ ةعرش ىوبلا نيد

 :للي والا باب لمراسل حش اكو ىرعبلا ميسا لك
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 د لاصالا انرامعا لادغت اذكو هيانبا ىلع ناسزلا راج

 خبع لاك

 جدر مهتاماه ف بيشلا اهناو ةدحام رهدلا فوردعو ىرولا ندب
 اضيا هل دشناو

 اهميدا ةايعحلا ءام ايناكف اهميعن قرو اهنساح» تقر

 ايميلست اهميلس بلب ىلو ةلقمب مالسلا ىدها اذا اشر

 اهميدن نونملاف لذوفج ضشغاو اهظحل ةمادم نم نكالو ىركس

 هلا دكت |و

 دعسم نم ىبسالا ال هب ىل ام هلوطب ناسزلا هةضراعي ليل

 دعسالا موجذ هيف اهناكف هديج ىف ىعمدا ولول تيظن

 و علا ةركذ رعاش بيدا راكفلا نب هللا دبع وبا -1556-

 ةرعش نم دشنأو رمظلا

 نصغ نر ىتفلا رونلا ركفي ىل....ابصلا ىف قرافمللا بيش ركتتسما

 ىنس نم نيرشعو ىدحا ف تنك ناو ىقرغم بيش دجملا بلاط نظا

 ىلاعملا ريثك رثاف مظان ىنناع ميكح فرش نب لضفلا وبا -4587-

 دشناو هيلع ءانثلا ق  بنطاو يمطبلا نايك ردا هةركذ رثايلاو

 ل

 '00000 د ككاو 5 ل خا 3

 رطقم كل هنا الك هادس هلبي مالظلاو جرام لكيلا

 رثنت دوقع وأ ردححدت عمد هناكف ابصلا (1) هثراغتسا من

 (1) هتراثتسا هباوص اذك



 ١ 5أأ )> 150 .* 169 .01761 ٠

 رشنيو قوشلا هيف تويد خمجض انسيداو حابصلا اند حاص قانبف
 همسا ملعا ملو ةيابا دج ىلا بسن نم باب

 مالكلاب ريصب بهذلا ىعفاش ملاع يقف ىراجمملا ةئيماع (نبا) -1858-

 مزح نب ديح* وبا ةركذ نارقلا ماكحا ىقرنباتك هل ةرايتخا# ىلع

 « (*) هيلع ىنثاو

 ررعغلا هةركذ :ععتنم» رعاش بيذا ىلقصلا(1) شيريخ نبا -1559-

 ىلع نسحلا .ابا ىضاقلا هب حدمب ليوط ديصق نس ةرعش نس دشناو

 ةرشع نب مساقلا نبا

 لج ام ملظلا نم ولج# ىده جارس هيار ةريصب ىكذن ايضاق ايا

 لهسلا قلل ام هحفص نم انلباقي هعفس نود ىذلا معلا لبج ايو

 رعبلا ةفص ىن اهئدو

 لزبلا اهقشاقش نم ماغأب ثمر اهب لثم دبزاو دقح نم طبغت

 و لحي الوهو ىدنلا دارول واح تو هئفس بطعت وهو ىتخبت كذال

 لفق. هفصاوع نم انامز هيلع هبابو اباب لاسألل فلو

 لجر هلجارل عطقت ملف كلتعو ةليفس لك :لجر هع عطقنو

 لخب وا ضخرد عببلاب ةرد اذو ةميقب عابي ”* رد تلا

 لكا مهل كايح ى :بويص# لدب ىفتكا ال تارف بذع هنا ولو
 ةرعش نمو رعاش بيدا بتاكلا ل نبا 45602

 رذ وا هنم حف اعومج» نسحلا لل رونملا نييسايلا شب رع اي ال

 رصبجملا 0 ا ع ىنسحعلا نم عا 7 قبنالا ضورلا 2 كارآ

 )4( ةيدعم نويشو ءارد فئويلا ةيتك اذ

060 



 نأ (761. 150.150 7,

 رصخا كسامل نم : مبعند هب ستكم ؟ كبنا مايال 0
 رشبتلا لذجتسلا كحص هب كحاض ثنا ىذلا ضورلا كل ن

 رعآا اهب ريدعل افاد كناو اه...وص كبعي ل بادعس كتعس

 ,رفسم ريغ ادذغ رهد ى ربستو فداص ثنا ام لثم وتشت كناو

 رصقم ريغ كيف يحدمب 7 دلها تينا مدلا ليمفلا لل تاع

 هتقبطو عيصا نب مساق ده ىبا نم عمس ثدح“ ةبلعث نبا -1861-

 : « ظفاحلا ربلا دبع نب ريعوبا ةركذ
 رصقب عحتتم روهشم رعاش :ىسالا 7 ىسويلطبلا (1) عاج نبأ -41569-

 دمحم هللا دبع وبا ىنربجا لاقو ىدييحنا ةركذ ليطيو مدملاب كولملا

 ورمع ابا ةلودلا رحدف رعاشلا حاج نبا دصق لاق قوبشالا رمع نبا

 ذآ نيا هل لاق هيلع لخدو هيلا لصو املف دابع نب دمحم نب دابع

 اوان ؟(لاحلا د خاج نبا لاق .٠ . سبعلا بكرت ترْرَم

 («) لاقف داز مث اهيف. انيابحا. ىسعف

 اهيكبا فيك ىناري بيرع مهند اهب لع لالطالا ىلع ىجوع ىناد اي

 اههيناعم ىف ىعمد لبسا فيك وا مهدعب شبعلا بيط ضف وا :بيط:وا

 اهيدبد نيعلا عمد نكالو ىدبج أاهرتساو ىقاوشا مكال .ىنا

 ردصختسملا مكحلا مايا ىف ناك ةيبرعلاو ةغللا ى ماما(9)ديس نبا -1565-

 بترم دلجم ةثام وحن ملاعلا باتكب فورعملا بانكلا ةغللا ىر هل

 روبغلا باتكلا ةيبرعلا ىف هلو ةرذلاب متخو كلفلاب ادب سانجالا ىلع

 باتك هيف حرش ت تاتكو باوجلاو 5 ىلع ملعتملاو ملاعلا بانحب

 4( م (9) هطبض اذك



 كو (61. 170.

 نب دمحا هلعل همسي ملو هيلع ىنثاو مزح نب دج وبا ةركذ شفخالا

 * ) اللاو هباب ىف روكذملا ديس نب نابا
 هل دشنا رعاش بيدا ليلج ىسلدنا ىيضاقلا ديعس ىبا نبا -4564-

 اهلرأ ةليرطا ةديسق نم هل هيققلا . سيريلطبلا سمح نيا هللا كبح د |
 كرابوج نم فىيخلا عالق اوساو قرات ربذ ىوهلاو ىنوكرت مم

 كيارقلاو ل نوب مهتكيرت بش اشحو مدينا ئكورو 2

 باتك ىف داز روهشم ع ل ىلوم فيرط نبا -1865-

 تذخاو هنم تديفتسا تادايز ةيطوقلا نب رمع 59 دمحمل لاعفالا

 * مزح نب دجن وبا ةركذ هنع

 :عمس ةلحر هلو ةبطرق لها نس روهشم ثدححم هللا نوع نبا -1566-

 وباو ركاش نب 0 كارلا مهم ةعامج هنع ىور ةرهغو ىرهشقلا ركب نم

 ىكنلطلا هللا ديع نب ده نب دمحأ رمع

 ةثامعبر الل دودح ىف ناك رءاش بيدا ىربايلا' نودبع نبا 1861

 ىريخلا ىر هلوق الك ىدنع هل دجا مل نهللا دبع# وبإ لاق اهوححن وأ

 نةبح ايش قرشا مربصلا اس اذا ىف و7 هلظن مالظلا كتاوثاَو متي#

 مساق ؛هنع ىور دوسالا نب ليلخلا نع ىور ىسلدنا راغلا نبا -1868-

 * رصن باب ى ةياكح هل انركذ دقو ىبطرقلا ىنايبلا عبصالا نبا

 ةرعش نمو روهشم روكذم رعاش ىلطيلطلا ليضف نبا -41569-

 اهدح ىل ترغص دق ئئهلا اذه ىرث ام وا: ةلاصو تمرح نم اد

 نم ىنوفج دور و ع أ هلابج
 ١

2 

 (4) ص اذك
4 



 هز (61. 1507. 1710

 قدتذا ىديمملا لاق هيدا نع ىورب بيدا ىدارملا :نبا# -1570-

 ىف هسفنل هيبا نع . . . . :ىرمعلا دوهم7# نب نمثع نب هللا دبع ده وبا
 00 حابصالك عم وبححتو هميسي نيطاسالا عم

 رط.تلا ميسن امحبص ديداكو اهبيبح دعرل اليل ةرطاعك

 وه دنهملا ةدلاوو ةثامعبر الا دعب نا روهشم رعاش دّنبمملا نسا .-4871-

 « هباب ىف روكذملا دهت نب نرهاط#

 جرفلا ىبا ىضاقلا ىف ةرعش سو رعاش بيدا ملْعُملا نبا -1872-

 اهلوا ةليوط ةديصق س راطعلا نبا

 دعبلا ةّضبف ىف قوشلا رهسا تابو دجتن لل نحف ايدجتت قربلا ىار

 دجولا بهل ىف عيدوتلا ةريج ع نشل ذي  ةييلك 'ابلق 5

 دجست .الو هنم بلقلا ىناغش دقت ةئاو ريفز الل دعسم الو

 تا ا ل ال ا ا الو دجنل اقوشت تاقرابلا هتقطنا اسو)

 ةي رساعلا ةلودلا ىف ناك رعاش بيدا بتاكلا ريصن نبا -1875-

 دقو(1]ىردرجلا نبا ىن هل اندشنا ىديمحعلا لاق اهيف نيفرصتملا نس

 لسلا ةحبا ار نم اعادبم (ايكف رازفلا كبيس لَك

 اولا لش ل تناف هثفلاخو ككييلا كفلاخ

 درولا لعجلا تاما ايك هسافناب كسملا لكتاسا

 باتك هلو هيف مدقتلاو بطلا ملعب نيروهشلا نم مثيهلا نبا -1374-

 دهن وبا ةركذ اهعفنأو بتكلا لجا نم رهقاقعلاو موهسلاو صاوخلا ىف

 « دمحا نب ىلع

 ماا



 كرد 2( 0007

 ةبسنلاب ا نم بات

 سلا وبإ هل يندشنا ىديمحلا لاق روهثس رءاش. ىنايلزبلا -4518-

 بورغلا 1 ن رطم ىف سادنالاب بيطتلا فلخ نب ميهاربا

 ةمقس ىلع ءاكيشلا نونج تك م.م لكص ا 90

 همغ نم ليللا اجد ضافف قربلاب هندوت سمشلا ىار.

 هيف حرش باتك دل روهشم ىوتحدت اهمضو ميجلاب ىفرخلا ك3

 # هيلع 2 ًّ مزح نب دجت وبا ةركذ وعتلا ف. ىثاسحلا باتك

 ىوييجلا - 1877- ةرعش نم انودشنا روكذم رعاش ىسلدنا(1)

 ادعدأ نيكاسلا 0 ناك دقو ىدتهاف تحلل 00 ىوهأ ند فيط ىرس

 0 ناخ ئقح ئدرلا ذللا

 اديغإ ها لا 2 ا تكليسود ىنفناخ تيفنافنح ىذكمسود

 ناك ىوغللا نسحعلا نب يعاض دخلا ىدا بحاص ئرِجبزلا ت7

 ايما ناك لاقو ديهش نب رشاع وبا هركذ . 0... اهكف ارعاش ابيدا

 مهعرسأو(*) 0 انلا عبطا نم اأذد عمن 4 ناكاإو بدك جا نارقلاب

 عم و مهنم د لهاو رصملا لاجر 0 ةلزخس هل تاق ةيمددد ةباجإ

 نربخا قلو 55 سس هللا دبع ودإ ةركذ راعشأو رابخأ بيارغ دعاص

 1 يعتق اف ا دِعاضلو 3 0 مث ةدرو ءقفر دكرذ ةسجوت لواخت نعال

 رقتسا اف ىرهبزلا 00 دا كلذ كَ مه ينيب لوقلا امل وجد ملو

 1 دصض
3 



 ا نيا ا
 1 يو ل

 هز 1761. 1

 افصاو ةدور ريغب لوقيو كاحمضي لعجمف هيف ىه امب ريخا سلجمملا هب

 هفصو افلك امل

 ] ةنحملا لم نم ةحيلم نامهتيعادف» نييبدالل اس
 هخجو نم قرطن ةاقمك ميك ةدرو ف ةسجرت

 باوجلاو ةهيدبلا عيرس ناك ةنونش لها نم رعاش ىبّصْحْيلا -1579-

 وبا مكاحلا ىنربذا ىديمعلا لاق ةيرساعلا ةلودلا يف اجمهلا ريبق
0 7 
 (دمحم) هللا دبع وبا ىنربخا لاق ىربقلا دهت نب دحاولا دبع ركاش

 نوذشلا رعاشلا ىبصحعبلا نا ىناتكلا نبأب فورعلا نسعلا نبا

 مهدغناف مايللا ضعب هب 0 ةديص*ت5 ْق هفأث ش لوبق 0 بتوع

 رّذلا نس لقا اماوقا لماعا امناو ليلقلا ذخا ىلع مال

 رهدلا ىلع نيعي ىش نس دب الو ارصقم فيك هذخات مل ١ امنا 7

 ايل "دور كلذ كغ ىبصحعيلل رعشلا اذه ىنظأ 10 فينا 4 8

 لاقو ىوحعنلا 0 نب دمح] نب دج ا وبدأ طساوب هيندشنا ىنح

 نم 0 ا ىبحك# نب و 7 لاق 7 بمسوم ند ناردع

 ربعلا ىبا رعش 0 ارعش لوقي ىافدلا نارهم نب تي” ريصمض ءاروش

 :نيتيبلا# نياذه ديجلا رعشلا نم هل دشق]و اديِج ارعش اضدا لوقيو

 ا ذك ١ امئاو ليلقلا ذخا ' ِز 0 0 اياز ..داص ىلع 83

 رهدلا ىلع نيعي ى ند دب الو هكمرح 2 7-5 انإ نآف

 ملعا هللاو نيدلبلا :لصاوتل# ةل.شنأف ا نع ةعوس امهدحأ لعلف لاق

 ركذ ام عز ةخع اهدروأ 0010 ةحستم ىجاها 0 ىنكلو لاق

 ربحا دمحا نب ىلع ده ابا نا . . . نارهم نبا دهم نع ىلوصلا



 ألا (561. 171. 172 5.)

 0 ا ا روهشس رعشلا افيعض رعءاش سلدن الاب ناك لاق

 دشناو نسحتسملا لكلا رالنلا 42 كلا نايا 2 هل خي ناك هنأ 1

 دل عضو 300

 0 2 و و ا ل ا ىلعي ىبا 85

 ف ناك  ىشيرقلا ىوبربلا تل

 ءاسورلا ضعب 6 صاجاب

 بعكلاب نشف مل ىر اذعلا كف اهناك أاعيس صاجالا نم كشعب

 بقردل اهقانعا يتمم ءابظ اهفصو كيسا | تا كَ اهدايداو

 ةفصلاب رد نم تلف

 نب هللا ديبع هنأ ىعذا بيدا رعاش ىبسلدن ال ينصفلا مالغ -15814-

 . : . 0 1 5 ١

 حبصفلا مالغ ليق اييف ناك ايئاو 2 ملو رابجلا دبع نب ده ىدهملا

 ةادوط ةملكا نم ةرعش نو ةعامج (مهوأ) ىنكأاللو

 مقسلا نم ىيسج ىرد دق اب كيفك ىلا أب دعتسم ىهبذعي نم أد

 مكح نمو ضاق نم ىسفن كيدفت“دصتقم ريغ اضقن لل تيك

 مثرلا سمكلا دعد تدبات ال انوش 2 كيوم ةبطرف رصق 5

 ميدلاك دوجحلاب ايقوذ اهفحكا انتفالخ ابيف تدبع دهاعم

 ملحلاك رهدلا نإ تححبصا دقف اهيف هتلود ىدهملا كليلل مايا

 م رطضم راثلا باهشك َْق ا بطش ذقت هيكم ادق شعا ناف

 رابخا هل ركذو ديهش نب رماع وبا ةركذ بيدا رءاشلا مجانلا -1589-
 0 نسحلا نب دعاَيَص عم

 ءاسنلا باب

 لطخلا نسكب ةقوصوس 0 ةبددأ 5 درلا هللا دبع 0 0 -1583-



 0 (لكؤ]. 152. 152 )

 نب دهن هللا دبع وبإ ىندشنا لاق اهل دشناو مزح نب ده وبا اهركذ

 تلاقف اهطخ ةارما تباع دقو ةيفصل 33 نب ديعس

 ىرطسا مظن ىف ردلا كيرا ىوسف ىرمصقا اهل تلقف ىطخ ةبئاعو
 ىربع#و ىقرو ىسالقا تبرقو اهطخ» دوجتت 70 ىفك تيدانو

 ىرظنا اهل تلقو ىطخ ابل ىدبيل اهتيظن ثألث تايباب تطخدف

 « ةنس نيثالث نود ىهو اع|0 ةنس رخآ ىف ثبفوتو لاق

 ةرعاش ةبيدا ةجاحلا ىبلشلا(1)ىلوُصُعلا بوقعي ىبا تن ميرم -1584-

 اهلضفو اهنيدل مشدحتتو بدال“ ةاسنلا ملعت رياك ةرويبقم ةلزج

 عبرالا دعب ترهشو ىدهيملا لاق ةيليبشا تنكس اليوط ارمع ترمعو

 (*) ىليهبشالا ديس نب غبصا اهل ىندشنا لاق ةئام

 لهلهلا توبكتعلا 0 عبسو ةجحح نيعبس ثنب نم ىبجتترت أمو

 لبكمللا رهصالا ىشم اهب ىشتتو اسعلا لل ىعست لفظلا بيبد بدت

 اهيلا بكو رهئاندب اهيلا ثعب دنبيلا نبا (نا) ىنربخاو لاق

 لبخلاو سنال/ قطن تزح ىننا ول لبق نم ثيهلوا ىذلا ركشب 2

 ليلاو سالخال ى_ رصعلا ةديحو ايو نامزلا اذه ىن ىرطلا ةدرف اي

 لثملاو راعشالا ىف ءاسخ ثفقو عرو ىف ءارذعلا اميرم ثعبشا

 هيلا ثبتكؤ

 لسن ملو لضف لل كردي دقو لمع ىفو لوك ى كيراجب اذ نم

 لبق نم تيهلوا اسمو ىلاللا نم ىقنع ى ثمظن ىذلا ركثب ن1

 لع ىلح سم ىثنا لك ىلع اهب ةيهاز تحبصا ىبلحب ىنتيلح
 مسسسسلال

 مص )4( هطبضو هينك اذك
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 4 ) 158 .152 .361( 559 ١

 7 لزغلا ةقر تقرف تارقلا ءام تيقس ئغلا رفلا كقالخأ/ هلل
 لثلا نسحأ نس ثتدغو تدجهناو هعبادب تراغ نم رعشلا ف تهبشا

 لسالاو ضيبلا ريغ لسنلا نم دلي مل دنمملا بضعلا ةدلاو ناك نم

 اهركذ هللا دبع وبا لاق ةروهشم كولملا حدين ةرعاش ةيناشغلا -1888-

 اهنا لاقو اهيسا فرعي ملو دسار نب نيحرلا دبع نسعلا وبا سيئرلا انل

 ىناجبلا ىلع وبا بتاكلا ىندشنا لاق اندشناو لاق ةناجبب تناك

 ضراعت ةيرلا بحاص ىرماعلا ناريخ رهمالا ىف ةليوط ةديصق نم اهل

 اهلوا ىعلا هتديصق ىف جارد نب دمحأ رمع ابا اهب

 ناطلسو٠ زع كاوا دق كارشبو ناريخ كدهعب ىفوا دق ريخلا كل

 ١ : زاهرعت# لواو

 نافوا كيو ربصلا نيطن 7-2 0 نعطقس اولاق نأ عرجمتا

 نازحأ هنس ىنعجتت شيعف الو مهليح ر دنع تودلا 9 هدا ا

 ناير رهزا رهدلا ضورو قينا مهلصو لظ ىف شيعلاو مهتدهت
 نارج» لصولا ىلع ىشخي الو..انع ىوهلا ىلع باجي ال دعس ىتلامل

 نانفا 2 رلا ةوطس ىف تعنتعا امك لل . . . وهل ناغب وطسبو#

 (*) ناك امك قارفلا دعب ىل نوثوكي . . . قارفلاو ىرعش ثمل الل

 انباكصا ضعب ىندشنا ةيما ةرعاش سلب 2ك هيو ةيسلْملا -1586-

 اهيبا راد ىف ركب ىهو اهرعش نم

 ضايب ىف انسح درولاك ةدخ بيبح ىل

 ضار ةولخلا ىفو نابضغ سانلا نيب وه

 ىبضاق ملاظلاو مولظملا فنصتخي ىبتمف

 « نال اهركذإ ال ةعطق اهرعش نم ىندشفاو
0 



18 061 0 

 ا هنا انياححصا ضعب ىنريخا ةبيدا ةرعاش ةيشاء ىداولا -1587-

 بوقعي(1)ودأ نياموملا رجمأ مامالا ةفيلخل | 111 ةعفر دقو هيلدا ةرضعب

 ايهواكص اهيف بلطت روش ى جب نينسوملا ريمأ , ءاماكا ةفياخلا نبا

 هدحو هلل دمجلاو هيف كانمي طغخست ةادع رهدلل نوكي كصب ىلع نذما

 اهرعش نم تدشناو

 ىداوب راثاع نزحلل هب ىداوب ىرارسا عمدلا حابا
 ى دايف قيام ل.قو 5 كس لمر ةأيم ىنيتلكلا نيبو

 ا
 5 ا عقر نزح نوف لياخ هل كام حلا لاحت

 كعامل رمال كلذو ردال اهيد د لم دقو

 اهبطخ دقو اهرعش نم نيكشكا ةبدد د ةطانرغ 0 م نوح -1888-

 تلانقف اهتبطخ لل 0 هداق | اهيف ةنيح نأ رك : 06 لجر

 عزخملاو ةر اشال ةدقس تككوثا قشاع نسم 055

 عفصي مل عفصلا هد ممر“ ىنا و أمد لاصرلا مدر#

 عقرب ف ربيثت هجوو اة 11 سيف سيارد

 « باوجلا ةرصاح ةهيدبلا ةعيرس تناكو

 ةقذداح تناك ةفيلخلا نمحرلا دبع نب مكحلا ةبتاك ئغبل -1589-

 تناكو ىلعلا ىف ةكراشم تباسحلاب ةريّصت' ةرعاش ةيوعسن ةباثكلات

 هم سا ع 0 كميفون ادج 1 ةنانتس ةيضورع

 طخغلا ةنسح ةبيدا ثناك هللا نيدل رصانلا ريمالل ةبتاك ةنزم -4890-

 (1) سص

20 5 
 ك4 اطول



 هز 161. 153. 198 7)

 ف اهركذ دوس نبا نأ نابح نبا ركذ منوم ةحخس تيفوث(*) 0

 نع ىورذ ةيسلدنال ةملعملا ده ثنب ةمجدحعما نيغلاب ةميلاغ -1594-

 « هل ءاسنلا باتك ىف مساق نب ةلسم اهركذ دهازلا كلم نب غبصا

 ورمع ىبا ىرقلا ىلع اهلك تاارقلا ةيرماب تارق ةناحبر .-1593-

 3 ةعرد أهربخ تركذ دقو اهزاجاو عيسلا جراخ هيلع تارذ مث

 0 هيئغلا ثحخأ ى ساغملا ىلزسود نس ىبكك كذب ةوطاق -1503-

 م 5 رذ 1 5 رو ج3 ةملاع ةلضاف : ربخ كلانا ىبك نبا

 ةنارملا شعت ىلع رد ملو سشيرلاب ك”منشقدو 0039 ها هللا اهمحر ثتيفوذ

 ةارسا 1 أابخع لك كابل رأى نمأ نسب نم اهيلع ىلصو اهشعن 6 ةىر ا

 5 دعب فللد 2 ةارملا 00 ضو ايش : اهتر "الف مو ا اهيلع ل

 ضرال نم نكرلا هللا عفر دقو كتحدست ةمطاف تلاقف كم 0

 نبأ ملسلا دبع (1)ادا 98 تتلاقق اهتينا لاف اهيلا لخدي ناك اهنخع

 تاب نسبا اردا ملو 4 ترلاقف ىردا 5 هللاو هك ةدرابلا رمقلا تاب

 3 هيلع هللا ىلص ىيم" ةسأأ نم 6 ١ م ف رمقلا

 ىبا تخحا ىمخللا ةعيرش نب ىلع نب دمعم تثنب ةيطاق -41594-

 امه 0 اجاو هخويش ضعب ىنلر ده انا اناكإ 26 راش ىليبشالا ى جابلإ نيف

 « ةدد طحت ةهخدادر عهمج ف. ى لال سيطف نب دهت اعم

 هللا ديبع نب نمدرلا دبع نب دج هللاب ىفكتسإملا ثنبا ةدالو -1898-



 تنز (761.1587)

 رعشلا ةعوبظم لوقلا ةلزج ةرعاش ةبيدأ دهم نب ندمحرلا ديب رصانلا نبا

 دبع وبا اهركذ ءاربلا قوفتو ءابدالل لجاستو ءارعشلا طلامث تناكو

 نواصن اهل نكي مل لاقو اهترداق ةعرسو اهلضف ىلع ىنثاو ىكم نب هللا

 ةثامعبراو نينامثو ةعبرا رفص نم انلخ نيتليلل تيفوت اهفرش قباطب
 « دابع نب ده نب فلا كش مع

 هلاو دمح» انديس ىلع ةالصلاو ةدمح قح هلل ديحلاو لمك

 0 5 امولسن ملسو 0 ا ل ا ل ل ا راو ةيحدصو



 دوو

 110816 51001 خ 21 1

 !ةةه ىراجمملا ةنيماع نبا

 50 رخيد نب ىسيع » «

 505 ندزم » 7

 421 نورم نب رمع نب فالملا ني نب نبا نب ميهاربا نوثع وبدأ

 1ظ8 دوسأ نب تيك 2 قدس 7

 100 دادجلا نب 0 20 2” 2
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 45 [ةاحبشلا نايثع نب تاجرا 2 2” 2

 120 لفرلام ريما سيصل ىرلعلا نياردا يك

 490 رباج نسا قكسإ 0

 0 492 نمدأ » » 0

 494 ىرببلال نارمع نبركب » د

 295, كضوملا#

 ٠ دلخ نب نيسح م 406 :

 491 بك نب ملسم نب مصاع 0 0 قر

 408 نودمح » و

 495 ىسلدن الا لصحا

 42909 نزمال فلكل >> 5



2 

 مس افلا

 و ا مو
 000 ا

 ندر

 500 ىريبل يمخللا دالخ نب ميداربا

2 

0 

» 

2 

» 

27 

2 

 505 دواد

 201 نابز

 505 ةعرز

 ةالان ىلهابلا بيعس

 555 ةفيلخ نب نمهلس

 5192 ىراصنالا رمع) 501 ركاش

 نب دمحا نب بوقعي نب ميداربا نب هللا دبع

 511 ةردسس لاقحت الر هس » 2«

 500 ىسنتلا ندحرلا «

 515 دمضلا 2

 314 ىالحلا ىدابزلا طابسا نب م1سنيع#

 515 ماصع

 516 ىرصحلا ىلع

 008 ىدارملا 2,

 502 ىجافخلا ةجافخ نب هللا دبع نب مقفلا

 8518 ىبسلب ارطالا مساق

 0511 ىرسيقلا نارمع نب ديرد نب لاله ا

 481 زازقلا نباب فرعي ليثو زاب نب ده
 4855 ىيلفالا ىنباب فرعد ى ردزلا ايرك 0



 حرعو

 484 ىفرشلا دهم نب ميهاوتا قحسا وبا

 48د ىسيقلا لاله نب مساق يو

 هقو :ئدارلا 5 2

 599 ىبيجتلا شيبح نب دمحا نب نورم »

 521 نسزم » 7

 520 ىرهبلال دوعسم » »

 509 ىسلدنالل ليمح نب ىبسوس » و ع

 595 ىبطرق ىنهجلا رصن » ه

 5904 ىطسقرسلا » » ه 2

 599 دهارلاب ىرعي ىدومصلا) 525ىبطرقلا » >»

 ديعس نب ميركلا دبع نب فلخ نب نوره» ٠008 و
 526 ليس ا د

 597 ىاسغلا دمحا نب ماشه 0 ا

 ةده ٌىَردبعلا ديلولا جياد

 559 نيمالل نب ميهاربا نب ىبحي » د 00

 551 ىنبطلا ىمهيمتلا نيسحا نس ادهم د د2 م5020 ركل

 محازم نب ميهاربا نب دمحا نب مزلق نب ديزي » و
 550) 1500 ضهبا نبأ

 580 ىوغللا ديس نب نابا نب دمحا

 575 اقسلا نبأب فرعي دمحا نب ميداربا » » سابعلا »

 5:6 ىليل ىببا نب) 574 سنج»لع ١» >» ١» ١» لضفلا »

 ده نب ميهاربا نب فلخ نب ده » >» > و مساقلا »



 هزخ

 205 ىدزالا دمحأ نب دمدحأ نب دمحأ رفعج وبا

2 2 

2, 

 582 ريصقلا) 584 ىقابرقلا د

 نباب فرعي ىدزالل دمحم نب دمحا ريع ىبا

 581 رهاط نب قعسا

 577 ىريزجلا ىضاقلا مهلذ نب ليعمسا

 5:9 فا
2 

 518 ىشوطرطلا نميا

 580 خسبغالا» ىباب) 587 درب

 قرعي ىببجتلا ركب نب ليعمسا نب دهم نب رشب
 588 ىرمتختلا ىبسحولا ليمن نب نورم نب اقب

 نب ىقب 585 هللا دبع وبإ ليقو دلخم

 3589 ديلت

 590 تباث

 591 روهج

 599 بابحلا

 394) 595 نوربح

 (ةلو) لابر ىبا نباب فورعملا ىضاقلا نسعلا

 598 يرفاعملا مزاخ

 598) 596 بابجلا نباب فرعي ديزي نب دلخ

 ساخنلا نباب ىرعي . . . نوشيع نب فلخ

 597 ليلخ

 509 لياخ نب ميخد



 سابعلا ودأ

 «ج

 «ج

7 

 اقلا

 روع

0 

 نور

 نرسل

 2 ١ نمحرلا دبع نب) 400 قيشر 401

0 

08 

 هللا ديبع نب كلملا دبع نب ىبحي نب ايركنز

 405) 02 نمح .رلا دبع نب دادز

 ىمخللا نمحرلا دبع نب داب 0

 411 ىليجتنملا يفدصلا مزح نب ديعس

 442 تلاغ نب » »  ه»

 415 ىمخللا ريغتشب نب فلخ » د

 109 415 ىراجملا ةيعس و

 410 ىرافغلا ةرسس » هد

 هللا ديبع نب نمدحرلا دبع ىنب دمحا نب نميلس

 407 ىاورملا رصانلا نمحرلا دبع ىبا

 408 ىجابلا ٠

 06 ىرلملا رصن نب 22

 414 دادحعلا نب لهس

 416 ىاورما ناوفص يبا

 405 ىسيع نب ىلع نب رهاط

 404 باطعلا نب قيرط

 451 دباع

 450 ىنيع رلإ عسيلا نب حون نب ةدكلع ىب ةدابع

 50 ردب نب ليعمسا نب هللا ديبع

 419 ىراصنال هللا دبع



 نرسم

 418 ىراصنالا ناحبجلا نب هللا دبع نب دمحا

 426 نوديز »> »> ه»> م >>  ديلولا

 490 نعوبصالل نلاط
* 0-2 

 ىبا 50-0

 125 فيرط « , 0

 41 ىريمنلا جرفلا , 2 « 2

 429 ىمعالا ىسيقلا 2 0 «, م سابعلا 2,

 -, 421 ىريبلال قابكلا -د

 29 قولوللا :

 21 ىفنجلا مكحلا نب نورس نب كللا دبع نب ديلولا نب رمع نب للثا

 495 ىجابلا نباب ىفرعي ىلع نب ده نب هللا دبع نب دمحا رمع وبا
 4آ0 سدردأ نب نمحرلا ,« « 2« سابعلا 2

 455 ىبمسقلا ىفقثلا » ١> > ه :

 039 مرج نب ديعس نب 0 0 01 0

 454 ىرابلا كبع » «ٍ 0 « 0 رثعج 2

 41 ىبطرق 2 2 2

 55 رفاظم نبا ه» -» ه

 459 . . . . :كلملا دبع نب# «

 || 090 لب كللا دبع نب ديحا نب 25 ه8 رماع و
 440 ىعيدشا ديعس ىسيع نب ده



0 2 

2 » 

» 0 

 نرخ

 ديهش نب  ىسيع نب دهم نب ردع نب كليا ديع نب دمحأ

 457 نيدرازولا وذ

 11 ىيضلا ةريبهل 001. وق

 158 نورم » د

 4:2 ىتبلا ىلولا »

 426 شدابلا نب فلذ نب ديحا نب عيلع

 454 ليشرمط نب ت1

 2 | < 0 0 2 458 ىشوطرطلاب فورعملا

 15 مساقلا نس »

 444 ةماسأ نب رمع

 445 ىرئفاعملا دنرفا » »

 41406 ىالدلا نباب فرعي ىرذعلا سنا » ه»

 ٠ » لالبق نبات فرعي ىنادمهلا فلخ :44

 روفصع ىب هللا دبع 445

 449 ىريهبلال روصخم نب وريع

 459 هللا نوع

 45 ىسلدنا ىسيع

 نب يذق ؛55 هللا دبع

 455 ىعوطملا ىرونيدلا سابعا 5 لضفلا

 ىترهاتلا ىمييتلا و نا نمحرلا دبع نب مساق

 160) 459 زازبلا

 ب هس ىشيلقال سابعلا : داي نفورعملا ا « »7



» 

 11 نايبلا عبصا نب مساق نب ديت نب مساق نب دمحا

2 

 ات

06 

 57960 ىربفلا نطق نب كلملا دبع) 462 بيلك

 | 000 001 نإ ةكاولا دبع نب نطق نب براخم
 ظ 000 ىجاب قحسإ ىنب ميهاربا نب دمح“#

 بأ
 ى

 ْ 5 درد نب دمحأ »

 2:59 دايخ نب ئقب 00 0 00

 209 دشر 2 2 2

 200 زوسجلا) 53105 هخغأز 7 2« 2

 نباب لفرع ىومالا ديعس » 0 0

 2505 ل وظن ن؟ 0 0 « 2

 208 ىمخللا 2” «

 2038 رارعلا ناب فرعي ىليبشالا

 599 ىخ#ر انلا

 200 ىقنزلا نباب لزرع ىماذجلا

 511 يموزخملا .نيفس نب رفعج نب
 555 نجلا . سيتب . قورعللا ىنايجلا

 340 ىبحي نب جاجمحلا اي

 355 ىديبزلا نسحلا| نب دهم ركب

 21 ىلدجلا نسحلا ىبا نب ليم

 252039 ةربح»ح ىبا نب فلخ 0

 204 ىناليخلا «

 5052 رابالا نباب نورعملا ,( 4



 ةزكأ

 نب دمح أ ريا !طسقنل ١
 ل 17 ءلأ ارد نب ده

»7 

»7 

2 

 2 رفعج

2 

2 

 غ7

 «ج

27 

2 

2 

2 

27 

 لك سو حلل ع ال 0 هللا دبع ندا

22 

| : 
 32 2ظ308 .ةيعرل

 | 1 |١ . | مل | دا : :
 50 الخ د 0000 رعب اي هلل ل ) 2

 00 17 ٍ؛ 5

2 

2 

» 

2 

 541 ىدعس

 510 ميتيلا 5361 هللا ديبع

 8 5 ل ملك جسد ج ىر 00 < ع ل 22

 2034 ناورم ود 3 | ليقف ردب نس 1

 كيعس ( 0 : در محد | كبع 2 2 2
 2 نينع ند ل نزل

 + نب ى 7 ريع نب ب د 5 01 دل دبع نب 2 دم 2 ل

00 

2 

72 

 54.4 ن فيفع#

 558 ىهحيتلا رمع

 205 .تنيكعلا درو نس نضع
 وا

 ىتارملا نب 3 0 8 ل 5 دأب تنورة ظ ( | ىولبلا 0
 548 اردنغ بقلي

 5359 مس اف



,0 
 د روسملا نب دج نب دمحا

 545 فو 17 ل ا «”«

 2319 حاللاب نورف جرفم 0 0 «7 « سابعلا وبا

 0330 ىز ارلا 1 لرع ( 0 2« 2

 1 2500 فئيرعلا نب سوم 0 0 0 001 2 ,

 550 ,ىودهلا » » هم

 52:01 ىنادمملا لبلعم نب 7 « 2 نناقلا ,ِ

 319 اذا نب ىيعك# «ّْ 7 0 2 ريع

 105 تدل دع 2 2,

 408 قاعنمشلا ىدز 1 كودسد 7

 469 ةريغبلاب) افرعد 2 أضو نب لمس 0 « رفعج

 465 اضم

 467 طاشملا نباب فرعي نمدرلا دبع نب فرطظم

 44044 ةرسيم , «

 119 رصن 7 0و

 7 ىلسلا ميعن

 17 مكحلا ريمالا) 430 ربكب نب ةيما نب ماشه

 نب ربخلا ديعس نب ده نب زيزعلا دبع 0 0 «

 رشد نب رابجلا دبع نب قلاخلا دبع نب ديلولا

 44 ىلهابلا ملسم ند ةبيقك ن: نمحرلا دبع نب هللا دبع ن: سيق ليقو

 109 ريغتشب نب ىح# نب دمحأ رفعج وبا



41 

 نرغرع

 478 هماشلا نب اب ركز نب ىبحي نب دمحأ

 480 ىروتنفلا ا

 77 ىبللا بحي » ٠١ ه».ا»

 859 مثمهلا نب سردا

 ؟ ككفيحلا نب) م60 نانفيلا مرتو ىلا

  ىسيع نب ىلللا دبع نب ندح لا دبع نب روعاص نب ماشا

 205 ىرجك

 8 ميهأ اربا ند قدس

 881 ةرتسم نيل

 555. ىداثللا :كيحتتا رى كا

 ةةي رياح ون

 151 مامح ما ا

 555 ناياقذ» » د

 550 َق رابخأ ىخيقلا قعسأ نب ما ا :

 551 نمحرلا دبع نب قع“ ديمحلا دبع »

 558 ىنيللا ريتك نس حت نيا ا قوعسإ بوقعي

 568 ث 0 نب دسا

 509 ىابسلا نمحرلا دبع » د
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 1 545 ليعمسا نب ردب

 .519 ىبيجتلا ريغب ليقو رشب
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 1518 ىريبزلا

 758 دحاولا دبع نب نوغقز
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 559 ةيليبشا) 589 ةناشرم
 ةروذب ةكددم ةناشرم لها نم

 560 فرجلا نيس

 546 فوجلا ريسم

 1065 جاجمح قش مكعلا ىبا نييسم

 445 ىخس نب فيعلا ر.يشم

 200 بهو نبأ ( عماج) نووهسم

 92.. 91 80 78 75 72 57 فرشملا
5 ..117 195 159 158 199 

5 999 9855 965 954 916 219 

5 ..989 ..993 506 590 525 

4 598 557 558 559 ..566 507 

9 ..409 416 4920 4925 499 

 14851 477 115 267 4.69 ق9 83

499 495 496 497 

 144 قرشملا رايد

 01 59.. 55 45 42 59 58 14 رصم

...66 71 77 82 95 101 141 113 

 198 196 ا25١.. 118 117 5

9 150 1585 114 147 115 ..185 

6 ..187 9201 ..209 210 914 

.954.2 258 945 9855 9571 

5 965 21192710 ..9279 915 971 

5 505 511 ..517 518 599 

4 521 555 559 5071 .511.6 589 

5 585 588 594 596 409 490 

 445 كلي 151 154 129 1421 45 ..

 ١ 459 451 448 445 ةليل..

0 461 402 404 466 

0 ..471 4851 495 526 

 نس 295 165 169 رصم لها
 45 ةفكلطملا

 481 .ةلطيلط لامعا نم ةيرق ةماغم
 481 100 ةماغم لها ند

 917 147 155 101 51 15 برغملا

8 ..954 ..9635 381 565 314 

 461 4لي2 11144 7

 251 برغملا لها نم

 100 سد رق رب أقم

 180 1785 ةملس ما ةربقم

 901 277 218 42 59 ضبرلا ةربقم

 528 ةفاصرلا ةربقم

 400 سابع ةربقم

 119 97 95 77 64 ك5 9 8.. ذكس

4 152 182 211 212 976 ..2718 
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 490 9271.. 9247.. رويأسين | 559 5541 527.. 5992 514 5
.50 559 567 589 409 ...421 5 
 166 ةاره | 461 460 442 157 طمني 135 89
 389.. 117.. دخملا 551 499 481 171.. 89

 521 ةراع ا

 550 279. 9266 شا.ىداو لها نم

 151 ةراجسحلا ىداو
 169 (لها نم) :ليجتنم#
 518 (لها نس) :شينس#
 104 44 ةراجكإ ىداو لها نم 269 ةينس

 456 299 220 216 214 171 9 209 ةيغم لها' نم

 591 501 491) 442 519 ىرقلا ىداو 514 ةيرماعلاب. ةفورعملا: ةنينملا

 596 597 75 طساو 269 بجع ةيخع

 540 2719 67 سلدنالا روعث نم ةقشو 209 بجحع ةيخم لها نم

 4:11 411 581 1 459 455.. 159 ةددعملا

 9266 2635 207 61 ةقشو لها نم | ناو ربقلا دالب نم ةيدهملا لها نم
 340 529 505 502 296 291 270 426 409 227 94 (لها نس) روروس

 417 419 511 548 542) 151 نارهو 424 158 (لها نم) لصوم

 550 326: نارهو لها نم ظ 506 لصوملا رايد

 ف 959 هلوم

 595 (لها نم) ةرباي | 561 168 ةقرويه

 999 (لها نسز ةنسباي | 511: ةقروهم لها نس

 421 97 ةيرسايلا | 1
 4851: 460.. 259 9 8.. نميلا | 151 روكن

 ! 9251 190 روكث لها نم
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 451 ديعس نب رذنل ةنايدلا لوصا قياقح نع ةنايالا

 61 ىزارلا هللا دبع ىبال نتايسادسلا ثيداحالا

 558 186 شارخ ثيداخحا

 1405 0 نب 9 ماكحالا لو ماكحالا

 521 ريكب نبال نارقلا ماكحا

 128 ىشوطرطلا دهم ركب ىبال ءايحالا باتك هب ضراعي باتك

00 

 «ج

0 

 1361 يخيراتلا فنسوب نب دمحم ةرصبلا

 140 رهاط ىبا نب دمحال ذادغب

 151 ىخيراتلا قسوب نب دمحتملا سفن

 151 ىخيراتلا فسوب نب دمعمل ترهيت

 151 ىخيراتلا نسوي نب دمعدمل ةسايإ يحس

 217 56 ىديبزلا دهم ركب ىبال نييوعدنلا

 1531 ىحيراتلا فسوي نب دمحتمل روك

 475 ربلا دبع) 131 ىكييراتلا نسوي نب دمحتمل نارهو

 نت فسويل هنع مهن اياور نالبخاو سنا نب كلم بامعجصإ ناليخا

 522  ِكِفَيُس نبال شفخالا باتك حرش

 411  ىسوم» . ند ..فسوب جاجا ىباك زمجارا
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 80 ةيلسم نب ده رماع نال ج ايقرالا

 561 ئةديس نبا ةزوجرا

 501 :ىقوهشلا# ميحرلا دبعل ةزوجرا

 415 رملا دبع نب فسوهل ةباحتصلا ف باعيتسالا

 105 ىديمحلل ةقداصلا ءامسالا

 451 رذنملا نب ركب ىبال فارشالا

 405 ءرخ“ نب ىلعل :ليجتنالاو ةاروتلل ىراصنلاو دوهيلا ليدبت راهظا

 424 رصن نب ليقعل' ىناغا

 451 ديعس نب رذنمل هللا باتك نم ماكحالا طابنتسا ىلع ةايدالا

 595 109 ةيطوقلا نب رمع. نب دم لاعفالا

 595 فيرط نبال .ةيطوقلا .نبال لاعفالل باتك ن. تادايز

 راثالل ةاورو. ةباحتصصلا باسنا ىف راهزالل سامتلاو راونالل سابتقا

 536 48 45 ىطاشرلا دمحتم ىبال

 989 ىذادغبلا نسعلا ىلع ىبال نيردعلا تاءارقلا ى عانفقال

 475 ربلا دبع: نب قسويل العلا نب ورمع ىباو عفان ةارق ى افتكال

 نب ضايع للضفلا ىبال عامسلا دييقتو ةياورلا لوصا ةفرعم ىلا عاملالا

 4325 ىسوف) 596 ىسافلا ىسوم نارمع ىبال ىلسا

 85 ىليبشالا ىبرعلا نب دمحتمل رجدفلا راوثا

 405 مزح نب ىلعل لاص#لا مهف ىلا لاصيالا

 451 رايس نب ده .نب مساقل نيدلقملا ىلع درلا ىف حاضيالا

 208 ىلاقلا مساقلا نب ليعمسا ىلع ىبال عرابلا

 ' 4785 بلا *هبع نب قسويبل سلاجملا سناو سلاجممللا ةيعهب
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 ديلولا ىبال ةيبتعلا١ لياسل ليلعتلاو هيجوتلاو حرشلاو ليصحتلاو ناهبلا

 40 دشر نب دجت) 475 ربلا دبع نب فسويل نارقلا ةوالت نع نايبلا

 146 بلا دبع نب فسوي رمع ىبال ملعلا ناهي
 260) 4ا4 لدعلا نور» نب دمحا ركب ىبال ا

 نايح نب فلخ نب نايع اهكولسو سلدنالر ابخا ىنر ريبكلا 2

 95 ىنشخلا ثراخ نب دمحسيل سلدنالل ريرات

 444 501 راجنغ ىراخدبلا دمحتل ىراختبب »

 515 رهاط ىبا نب دمحال ذادغب د٠

 ٠ ركب ىبال ىثادغب» 115 ْ
 مزح نب دمحال نيرعتفلاو ليدعتلا ىف رهبكلا ردراعلا 967 '

 ىمهسلا سوي نب ةزمج ناجرج الا 162
 415... 414 : ىسيع نب دمحا رّكب ىبال) نييصمحلا د

 59 ىديمحلا“ »

 207 مزح نب ديعس نب دمحال .لاجولا 8 8

 92 مكحلا نب نيضولا كلما

 795 599) 550 ةمقلع 0

 ىضرفلا نب هللا دبع ديلولا ىبال سلدنالاب ملعلل ةاورلاو العلا ى] »

 151 ربلا دبع نب دهحت نب دمحال سلدنال اهقف » »

 596 549 169.79 ربلا دبع نب دج هللا دبع ىبال ةبظرق اهقف » د

 596 549 79 زبلا دبع نب ده هللا دبع ىبال ةبطرق ةاضق د

 ٠ ىربطلا ريرج نب دمحممل ...145

 . 997 ىنشخلا ثراح نيب دمحمل م



 7 م 0 000000
7 

 تك 4

 1ع

 250 51 سنوي نب ديعس ىبال رصد مدرك

 62 نييرصلا »

 ء 61 ,سنودن نب ديعس ىبال سلدفال لها نم ةعامج ثايفو د

 79 سفوي

 301 :ىقومشلا مهحرلا دبعل) تاارقلا ن ىهيلات

 969 نوححتف نب فلخلا قئاثولا » و

 505 ىرجالا ركب ىبال ماسال ىفلخ نيساتلا

 435 ربلا دبع ني فسوهل ديرجتلاب تاارقلا ملع لل لخدملاو ديوجخلا

 109 كريغم نب سنوي ديلولا ىبال بيرقتلاو بيبسلا

 497 :ىروتنفلا يلا نب دمح ال: سلدن الاب اولا نايعا ةيمنلا

 4101971 .سابع نب قلد فيلاتلا نع زجمع نإ قيرصتلا

 1538 ىشوطرطلا ده ركب بال تايفالخلا و ةقيلعتلا

 950 414 داعم نب ىقبل نارقلا ريسفت

 109 مالس نما طبخجلا

 405 مزح نب ىلعل لخدملاو قطنملا دحل بيرقتلا

 4785 ربلا دبع نب فسويل اطوملا ى امل ىصقتلا

 949 ىنناسغلا 5 ىلع ىبال لكشملا زييمتو لمهملا دييقت
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 ي 295 ديعس نب: ىنغلا دبعل صيخاتلا

 ' م

 1441 سيهيخ نب يسوم تاارقلا قى

 ضماوغ ةفرعب كل نيبقفتملا ةيجلمو ىالخلا .لياسم و

 855 ىبرعلا نب دمع نييوحعنلا

 415 1450 ربلا.د كيع نب نولسويلا 3 ةفيق اكنباإلا و جاعملا نم أطو لأ و ايل ديهمتلا

 05 ىنوحعتف نب دمحويل ردع ىباأ ماهوا ىلع ةيِببعلا]

 407 ثيغم نبال دجمهتلا

 249 ردع صفح ىبا فيذهت

 289 ماجن ن: نويلسل فيلاوت

» 

 د دمحم يتاصلا رابخاو دهزلاو ظعولا ىف. 0

 505 رب رش نب ده نب عيار
3 

 َن 2550 امجرنس نب دابعل

 215 ىدزالا ندحرلا دبع نب قحلا دبعل

1 1 
 541 تاوخحأ نب دمحأ 3 نمحرلا 2

 599 ديعس نب نمثعل ابلاج ر تاقيط ىو تزآ رقلا ف

 2559 لمعي 5 د هللا 0 « «

 2 , ديمحتيمل

 44 دشر ند دهغ ديلولا 2

 60 : رع قىدحأ ندب نوسح

 77 نهنمز ىنا نب
 142 1 كدبغ نبهيف نضويل هليخق و ملعلا نأ 1

 ئراحبلا ليعمسا نب ديم للا ةنيع ىبدل عماجلا نراك يري :

 ك4 ةرفغص ىبا ن: بلهملل

29 



 38 07 0 1 ماو ا لالا
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 115 ديلا جوتف نب دمحتلا سلدنال خيرات خد سبتغلا ةوذج

 856 ىديبزلا ده ركب ىبال ةيغبالل ىف عمج

 نيثدحملا رياسو نيعباتلاو ةباحدهصلا نم .ينكلاب نيفورعملا ءايسا د

 914 لهس نب مسأق 5 فلول

 549 ثيهغم نب ده نب هللا دبعل ةيمآ يغب نم ءافلخلا راعشا »

 145 ىديفجلا . نو نب دمحل نيحوحصصلا نيب عمجلا

 486 ديحأ نب بيبحل لازغلا مكح نب . يك رعش 6

 494 ريجم » 0 < 143

 429292 ديغعس نب ةيطعل رفعم ا ثيدح قرط 0

 40 ديمارقلا ىبا ىنب ميهاربا نب دمحعيأ نيعس نب بح مالك 0

 56 ىقيبزلا ده ركب ىبال ةماعلا نعل » ه

 551 جوتف نب هللا دبعل ءاهقفلا بتك نم لياسلاو قياثولا »

 51 ىجاجزلل ليجلا بناتك يل

 410 541) 515 505 454 179 ديهش ىنب رماع يال راطع توناح

١ ١ 
35 

 551 590 92923 915 178 140 114 15 ىنايجلا رف نب دمحال قئادخملا

 9210 ةدوعم ملح

 مساق 274) 289 :ىلع نب هللا ةدايزلا مامحلا

 نب فلخغ ثرحعلا نب رشب دهزو يرش ةيضقاو نيفياخلا باتك
 ب

 1536 ىقبي نب دمحم لل لاصخلا

 187 ىريمنلا ةبش نب رمعل نمثع لتقمو رادلا

 475 ربلا دبع نب فسويل ريسلاو ىزاغملا راصتخا ى رردلا

 358 مساق نب تباثل لئالدلا



 اذ

 587 597, كيصال هللا ذبع دهس نال لئالدلا

 454 417 تباث ىنب مساقل 5

 258 ىريجطشلا بيب مكح نب ىبحي رعش ناويد

 41306 45 ىربطلا ده رفعج ىبال ليذملا ليد

 955 ةدبع ىببا نب ناسحل ليقعو ةعيبر

 285 ده نب مساقل كلمل نيدلقملا ىلع درلا

 241 جاحلا نب») 562 سردا نب كلملا دبعل ةنودم راعشاو لئاسر

 ميهاربا نب رفعجل ىبضلا كلملا دبع نب دمحا رفعج ىبا كل ةلاسر

 186 ىربطلا ده رفعج ىبال ريصبتلاب ع ورعملا ن اتسربط لها « «

 155 درب نب كيتا اهينوب ةرخافملاو ملقلاو نيسلا 8 0

 5025 ندد ْز ىبأ نبال» 1 ولا « 5

 نب ركب ىباو جاح ىبا نب عىويسجع نكت ع جمع هيد نارمع ىبا دا ةلاسرلا

 101 قيشر نب دمحال أمهنيد حالص ١ ناوريقلا ىبيقف ىنمحرلا دتع

 220 ديز ىبا نبال رصتخمملاو ةلاسرلا

 406 هن4 ليخح نب دمحال مرثالا ةداور

 411 ةمعحخلا نب ]لع نسحعلا ىبال نارقلا مولع 0 نامطظلا ىر

 0 ىناهببصالك دواد نب دجت ركب ىبال ةرهزلا

 128 ىشوطرطلا دهن ركب ىببال كولما جارس

 405 ديناشألاب ميقسلا

 45 ىولبلا دمحا نب دمحمل موتخدملا 00 موظنملا كلل

 قى 129 دواد ىببال ننسلا

 51 ندا نب ديحتلا )
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 14 ىريبزلا ريبزلا هللا دبع ىبال ةئسلا

 ةة ىشقولا ىنانكلا دمحا نب ماش ديلولا ىبال ةريسلا

 485 ديبش نب رمع ىبال ةداكفلا ةرجحش

 455 رك ىبا بيطخال# نيثدحتالا فرش

 349 908 ةركس نب ىلع ىبال: ليامشلا

 455 :عاضقلل» باهشلا

 475 رجلا دبغ نب فسويل دحاولا ربخ تابثا :ى_ دهاوشلا

 ْ 164 ىروشكلا دهم نب ديبعل تاقايش

 65 ربلا دبع نب رمع ىبال ةباحصلا

 65 نوعخف نب دمحم ربلا دبع نب رمع ىبال ةباححصلا باتك ليذ

 422 4053 ريححصلا

 499 421 597 167 ىراخبلا ليعمسا نب دمحم 7 «

 لكشا ام "َىناَعَمو يراستبلا 2 ريدص ناتك مجارت ىلع نودم مالك

 167 قيشر نب دمحال كلذ 0

 188 186 ىربطلا ردرج نب دهت رفعج ىبال ةئسلا ينفر

 174 دو تايجلا ىبال نوكورتملاو افعضلا

 599 ةعيدر نب نمثعل سل ادنالاب ارعشلا تاقبط

 910 ءاهقفلا تاقبط

 481 ىداسرلا نسوي رمع ىببال رهطلا

 500 :مزح نب# - ىدال ةبقاعلا

 592 ديس يدل ملاعلا

 599 ديس نبال باوجلاو ةلسملا ى ع ملعتالاو



 1 لم

 0 51 ةسع نب زيرعل 0 نب دمع يل ةيبتعلا

 131 هبر دبع نب ده نب ديحال رابخال ىر دقعلا

 475 ربلا دبع نب فسويل ءالقعلاو لقعلا

 5209 قدصلا مربك نب ديعس نب ديدد ماعلا

 530 ىطاشرلا ىلع نس هللا دبعل مكاحال كا مولع

 451 61 دمحا نب ليلذلل نيعلا باتك

 217 56 50 ىدهبزلا ده ركب ىببال نيعلا باتك رصتخ“

 405 455 غبصا نب مساقل كلم ثيدح بيارغ

 475 ' ديع 7-لا هلا تمد رغ

 454 417 258 مزح نب تباث نب مساقل ثيدححلا بيرغ -

 ّى 175 ةبيثف : نيب نيم ال تونر

 405 مزح نب ىلعل :لحدخلاو ءاودالا ىث؟لليلا "ف" لدن

 506 ىعبرلا نسحلا نب دعاص العلا ىبال» ضومصفلا

 123 بلعثل دصغلا

 188 186 ىربطلا ده رفعج ىتال داهجلا لئاضف

 456 هللا دبع نب سنويل دهاج» شرا لداضف

 58 جرفم نب ديحا نب دمححتيل ىرصبلا نسحلا هقف

 58 جرفم نب دمحا نب ديعهمل ىرهزلا »

 492 رعهحص نبأ ديداوق

 199 85_يرعلا نب ده ركب ىبال سفا نب كلم اطوم حرش ىف سبقلا

 440 غيصا ند ىسومل لاوط دماصق
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 479 ىدامرلا نوره نب فسويل دباصق عبس ةادج

 200 سيردا نب مهيهرب اك ةليوط ةديصق

 502 سيردا نب كلملا دبعل بادال ىف ةديصق

 505 ىرجال ركب ىبدال ديعس نب ةملس دواد ىببا نبا ةديصق حرش

 210 209 ايندلا نب ركب ىبال ةعانقلا

 9209 ىبمرجلا ريع ىبال ىفاوقلا

 508 ديرب نب نامربل بلاودلاو بلاوقلا

 951 ساحتسنلا نب دمحا رفعج ىبدال ىفاكلا

 475 ربلا دبع نب ىؤسويل ةنيدملا لها بهذم ىلع هقفلا ف ه»

 105 ىناجرجلا ىدع نب هللا دبع دمحا ىبال كثريدحلا لاجر ىن لماكل
2 
 اس

 948 :دربملا سابعلا ال هو
 هى

 141 د ن: ديحااك مهرابخأو سلدن الاب 5 ا « باتك

 نب دمحعتيل :داحدصاو سنا نب كلل كك ها مارا قافنإلا « «

 01 ىنشلا ثراح

 140 تاو نب ىلعل هقفلا باوبدأ كك دلي اسمو عايجالا 7« 7

 . 8591 85 ىبرعلا نب هللا دبع نب ديحممل نارقلا ماكحا 3

 نب مساقل قحسا نب ليعمسا باودإ ىأع «” « « 2

 نب نع 4355 عبصا) 285 لجلاج ٍجلسلا سلدنالاب هابطا رابخا » ده

 109 تارفلا نب ةميثول ةدرلا « 2 2

 اهيورَذو اهتالوو اهنوصحو سلدنال دالب نم ةير » ه١ ه

 920 ينيقلا ةياس نب قعدسال اهئارعشو اهثاهقفو



1 

 150) 5ك .ءابيشلا ان نب ةدابعل سلدنالا ءارعش رابخا ى تراتك

 ريخلا ديعس نب ماشه نب دلل نسَلدَن الأب ءارعشلا «« ا

 ى 601 ا كثر راح ند ديحتيل نيثدحملاو ءاهقفلا « 7« 2
 61 ىغخشخلا ثراح نب ديحتمل سلدنالاب ةاضقلا م» »>٠ هد

 نب دمحم مهيلع نيمياقلاو مهبورحو ةيقيرفا كولم » 8 و

 131 ىجيراتلا فسوي

 دمحاال مهن أوزغو مهتابكت و مهلامدخو سلدنالل ه ا

 429 ىنهجلا) 140 ىزارلا  ىسوس نب دهن نبا
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 ىملسلا 610 14 نورجج نب نيفس. 211 8 ىميشاهلا 47”ئرضملا كبغش

 6مل[ 0 ىرثت نب دمحا. 16/5 419 بدؤملا ماله 12 ئدزالاا مالو 5

 اريح عم. مْ شيورلا ناو. ا 7 ريختص نبا. 00 590 نب

 قارزا. عؤال 8 ىيدعلا دمحا 20 طابسا نب سلج عو. عوإ 6 اين

 جا روعملاب :صخخاو دمع“ ىمخلا

 موه, ةء6 اذه. 10 198. ذواذ نب رفعج [17 ىعجتشالا . ةزع 3 ؛نورم# ند

 ىرمعلا. هرته 8 ىفدتغلا.
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 و. مس ساو

 3 00 مينغ رموله111 ه2 72ه1 70111 انذات5 ءملنءعأ5 1كوءاتتأةح
 0 1 طعم مع عوواتك عدت 10عاتح 8ع[ ععئبم 1ععاع طعام

 3 و ١ عت ا ءوزد 11عقمصمأ اص غع مت ععوصقر ناتتط مة كطم 27ط2ط ط1 هلع

 له وهنالك 8ا1طاتغطعع## 15ءانت دل مدد 60015 [11عا1 6غ, 15
 ١ «مععوؤأغ انكا122 «001ءلور ناتعات علعتتع انت جطتطتو توك طمع 2000
 2 1هطمع مم عه مطمتاتلات 1201 1ع 7ان5 تقأر كاتطا ءععم اه 1201-
 . كطسح ممق عا عملتو عع تس طقع اصغم لس ءعمدع مح عتصت 2202 ءماتتم

 2 مملع هع دلصع معا م1 2غ هع 1طعاتطاتأر, 162 1غ طملنع تمأو
 م2202 داضغ 112 م2610 ع هرعتع 25 كلطعم قلد خططت

١ 

 وعامر ءانأ 05 مجيعم ٠

 دعم طءاددصح 8126161 للع 0ععاطت2 وندت1062 2162515 هنن
 - ةصصق 8 0

 1" عذرا كوعاتق (06028ع4 835' 712111

 » كك نسم | سنس مسيسس 2 مسخص لا هاه اظ
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 طتعم)ر, زن طتطتءته لتعلم ننم ءادقع لع ؟ءهعطو ع 6ث عد وتم لتع-
 ءكمصحتتام 5ع طقلاو. 11. 8. 71. دقق 0ع 1806.7” ”/[ءآتاتو 11155

 ]نهد 111111 101111 2011 ء>عما1[ عمووع 7ءءطاتقح

 ىلع لزخنا , نان00 زد طق عتضع ةءلاموأا متم عم 0110 ءوغ م

 ع1, (01100 معتلععغع دو طقطعغ) هغ 01:ءاقؤعو نا12223121 77عاما
 ةممعاعو ةزغ, ؟عأ 12 نتنتم 70ءجاحات] هنو ءمعتكاتتر 171081111 عأ

 8225 1 ءضاتتمر 21110 67

 رك 8 لوغ2 51126172051622 10111111115 3 ةلمخابو ةلاود روأ

 هيأو ةلوسو 12651121115 ءان1 06062241115, أ 01115 35 061م7 عدلت

 ىءعاو لاو هع 1عهنو, ععاهطح انتج 1عواتتطغاتت, 2112 لكا10 1عععتع

 1011 م05511121115, 116ع 111 ع5غ, 23121 0111 ع2 0ءاع7اغ, م1031
 عع هماتسع 1ععاغ: 202 172 عاطتقلاو ”7هدنم طمدتا» 0116 نعءأ

 رمزي” جا1 تل 1131111117 1101636, ءهغ ه2 211310 771ط3

 1000621117105 , 01132, 01310 511 ؟؟ءاذتطغ 5115.

2 11311111 ,1042 2111165 5111 00115 1213181116 111 
 20 هول ءعرت عءاعكاتك 2220111111111 , 761 12 غعاعغات 1211101111
 515120 ( )ر ءاتا> 01115510165 7152 51111: 108356 5
 2عععا2 61011115 62212635, 01122 211611111 «01111001131 659
 152م6 , ها تقلل1115 : 01122 2111121 21110 هلت عمان5 4ط0ع-
 112110-1 1ءوعععع 7عأ1 م0غلات5 511521311 م0411121115, 221:611616-

 وأ |[ ز 1سعآا 1011111: 51 مانف * 52612 10111 5٠
 آ] عمصغع !نطغأ ةممدععع خ طع عغ 2 1ءالنهدنم تطمع (ل11ع-

 ءةاووتسم 15ءكرحانلم) ءللغاتنت 111155عر 011001 7عالاتخ13256 2161111
 م2110 م2166 1150116 20 م28. 346, 2322 ءاج11 11 20562 102

 20 طمع معن ع 155 ءاتلا5, 26ءعد5ع 1111 م1 11/121611 1111201161 ©و

 ةغ 10 0212 ععطتأع م105ع15ءأر 11غ 151 عاتق هناا 21115 11113-
 طع مات ءغ طمع 2011 421161112 10111 1111165611111 انآ, ء111 5011 8

 همعتاك مهدءواتع 01 1صعانطانت غر 5ه0 ءعدضح 0160215 مع21هعغاماحتو
 ناتم0 1ععغم» معرمءجتعغ 12 2262015, 0112 116عا1ء16115 1 98

 1 رك ا ١

 مصغع ن1 طاتتع 1210410 عان10121 22عا2 1112011211115, 7
 ماتطأ1 ءانن مام[ عزتتع 656022012111121 0ع 2056152 ع12616110116

 1[ ءوعامس 8115م1 عمل عتت ةطلر ءاتزاتك 1126616ع5ؤ103ع 20515 2
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 ٠١ 4. 8 كوغوصم طتتقت1 01426 معرتع عا ععدصتم ءانأ 11 غءائكان 1
 1س ءدغأم ءعوممص ل عغر ءغ طقع 0ع ءدلئ53ة, ءاتك ع223 1عععاع 2

 2011155111115 , 011151121115 , 111111 9512© 1عع[21115و مسأ :صقن# ّظ

 ..رخ لجر ءاتزات5 5عاتكاتلل 2011 ء13ع معلعا م٠5

 6. (نطق جه ععورلطاتو عععدغام11طانذ 11118 ةلطتتل ا ظتل15, 0131 522 ان
 ]15 177111 كغ 1ع, 11 11511 07125262 111611111, 011103111 113 0

 60111110011131 111 112181116 112514 َخ روملا نايح نبا ا1غ 110121:عخغ

 طقع امقعرا طامععدمطتممد ءءاعاوتست طلقأم:12 7هززن 41
 7«/هرك لع ويتم "ع وت 1لعمت عتمه 20 عغم» [نع هتطتل للعب

 ء. ا[ ةصتت ؟عععجت مز1 عع ك2 عاما طاتق 525 001 طان5 1ععا

 11115 دبع نم رجفلا لوا ىف ىرصنلل مالا باتك ةذ+كسن لمات

 ئويلع هب ر ةمحر7 ريصن نب زد زعلا ”9غعتغ0 311120

 وصفعم ءامطعللت م26 موهعاك ءطمافءاومم (ءمدصععود#ع) ذم مملح
 كرمتم دنطوعءامدتك 25 كطلع-!-١ شخ جاع طع لأ 0لتر 2

 لمرصتلا 5ان1 511م عا“ 11.
 4, طلو ععضخكاتنم 21256ع5 7عأ طحتتطقتتتن7 602121, 560 طتوعدسصت

 2:2 طا طاع ![عغعلك علقغ1 10211111173 511م“ 122 2281112111 205116-

 ممم: آ). لل. (00ه20عر 51عام 511م612205160 7ءاث00 هنأ , هأ1ه ةزصتلا

 ا 212 عانتع ؟عدمم10عضتغعر 5ءاتا مول ”16دهع ءاد 1م ةكجم06م زن مهل

 5م 8 لزنتنا هثأ ثوم نذإ ةملعع ند جممععيعسم 1. ق. (مهمهع

 1802:” ”1ءعوغت# 12 ءئو50 ءهغ 22216 ةانتمماءعغم ىلع لزسسنإ انغ

 محتطل ممزت ءوصعتع 710ععاتع, 102211165 4124011115 0020و

7 211110 
 6.  ط[تتع مما ع5زج0110عغ 2112 12 م36 511م 11011 م2111
 نحس 200101 طصصصمماتعإ 8دعدد 1 ءءاصم, عغ وزع هع طع:

 ”0/[كمرع طتتطتعتم 5100م نتع ءا 5ث. ]0 ل. ةصغمصتم 0مدلع طانح

 طزعرم عماتعملم 15 مهلدط72 ىلع لزختنا لانع ممدع 21 5318 عاقو

 ةناوغاطت زب تحلماح ممدع 12 ننع 5ع طهأأت ءوععتعم (نلبع عوغت طئامإل

, 
1 
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 نانمضتنت ط1هعمممطتع جا ةهلطعارداطط] ةءترامم ةاتنتكر 1201 مات
 الور ناتماتات 2ععالعصس دلل عع دمعتغاو غر 2312 10121113 6134و
 ننمع زد كع-ىوزويغن انطنعم, لع ,1هردن قتلك 7ءله1 2015 احم ءماتقعهتتخ
 ءغعزص ةقطع [)!ط 3 طط] 113571111111111, 53615 111111:61053 51111, ءغ 12201

 11111115 طا مانمطاتق ؟ا1155عغ ع 115 120121121115 1115776561521عر 211 23
 (11310, 5ععاهنتر 1211111312 7عأ 2112 01

 17111. 1هعوتروناع دع انلج ع 04115 ظل” ه]تاكأك. 103 عأس
 دعت 106١11 خام - عدم طلت عدنت 1111115 22811222 2001 طحاتكر انغ 1ةععغما
 زان01هعغ لع ةمحصحج ءطقتةعععئاتصو 0111 10 شلط-آدططمطأطآ] ءملنعع
 اخيوءاتت ول عدكأ 201 طعصغاتخر, عغ لع 53ه ءمللعاو: ءاعوعاطتالق م2عأ-

 قل 111 0112 ه0116111عأات1 معاج 1126 4646-/- اعاتب طءزن
 عا 17604011101, 01113 قمع ءمللعأك مهدها 750 علت مغ عأ
 عورات, 01115115 طلع ء0هلعتع انكا1 111غ, عغ 11 62 5112158 65

 (205ءكلو ءاءاتطتك ت11 10515 11 211210 51غ 112 0155ءاتعات6 لع
 و1 <56 لمطصلطاتك طلقغم1ءل5 ءغ ععموتهماطتعاقر 0111559 3
 مضعطتبتغع 1 طعملمستعا م3عغاتلل, ءاتز 15 66241111 211610111011 1

4.01-103665 
 ل هج طمع 1عوزنتت1اع مع[ ععغع 1 عاتت2ق 116 علةتام 11-
 للعجغع, 5عل طمات 162 56341112 00115 , 2211 2116011313 0
 106ه عهماطتعت 20 1د م1 لعمل 21251 ءزتت ععاتختر مات عد 125ه لعطاتتغو
 رع عع م2315 1111ءال101, ءعغ معالع 011115 113180, 0112: 51150-
 ةعاتتا ءما1معلو 12 ءمللعع ةاتلتغر 11غ 1512 1213عاج13 2مم عع: 23ع
 لع ءهدلتكذ ع2 11111 0110من 11طعدطت عال2 , 0112 11 0016ع

 53615 هكدنع ل151 عام1161
 11 2ع مدعات2 معمل ععأاع ةةهغاتطتت ءمللعاو 101635, طق 11 6
 11063116111 76521512 طاتطل10162غ5 هع ءزاتك نانأ ءم112مدعمل ؟هعاغو

 نانأ ع612101 2110113 ءهق1, 515110 رص ماعضتعت 0 11110 311261120-
 ي 2

 516م, ان 16 7علطلق هنأ (ا12. 3)و متاح (]1ض 22), 7ءعأ ط10عتقوس

 مطخختت هاطاتكذه1 11 22: عاطع 2001016 ماعططعتتعو ةانط10 7

 تى رجلا أ ص (ملطسم ءغ ن]غاطلم) 2042615 : 11 10318116 ةاتلقع

 ءعامصت هات 20غعر 01122035 كف ةءاعاتاطاتق 216101115, 71
 ءاطقن 2 ءععولطاتق [عععم 10115



 م

 وزع نغ ءععرتمأو اتغ3ق ذانئتغ ط1هعتتهمطتعتر ن1 جطووانع كتاأم 4
 1لعمتح صلت كسا ةعاعتاته عانت, 1100 1111 1 1من 17 1
 لعطعأب كتسح دم 5عاتعأا ذاتك: كمدعمت 1201ءعغ, ءغ طمع 2عالهغ
 ؟ععجعم عع طاموعةمطتعاو 5ع عمتتاطتتك, نغ ان كلاس ةلعاعدتأ 710ع-
 مع ![[ءعؤئ ها ةمععادا عد 1هلهاعصج م طتعم# !ةطعاتممر تهت 10عات 11

 لت كماتكر هنصع هءععضطإا 85263, نب كلملا دبع نب ديحا رمع وبا

 ىوكملا 201211134111, 111112 رمع وبأ 012116111, 111116 23

 ىوكيلا نبا 01ءكاتخر ونا1112 161 طع 0121113 02520160 51و

 وعل دعواتع ةءعاتاتاغ25 لع ءملعسد اصلتعألتنه ةعار 51 12 0197عال
 وزؤ !ذطغاو تك عط1 211 13112610 1 عتلاتا1 عمقا 25 37
 عا اصل 7 1لن15 115 طهطا 1115 651جم 215: 26111 1152 5
 2111105, ءاتلت 012111132 1101111116112 312163 ع0162 5126, 51 23
 2مم213غ15 طاهعتممطتعا عع 15110 عه مأطلعا 5علط ءنعد غتر 11 0111-
 ًاطاتق 01211112 1101111112 ءا1121 51115 20111921611615115 «0115631 211غ, 1

 3861112, 1016 م0551116 عكووعغ 11 20م5 01ععاغاتق 1011 11
 1711. 74م. الع ص كلط٠طعت 2جوءادهأت5 ققوال مطر عو 1201-

 هعور طا0عمهمطتعاست, ععم عه مات عاتنت عغ 0111ه ععممطت ءانصح 2001-
 طلاق: 11 ءا5ذ ءمج65عءاعم015 ءاتطصلعتط هنعللطتعللل 560111161 511115و

 011عا27 ءاءم0511121115 11 5ةءاج1200 8اطأ1هءطعع# ه1
 01104 20 ععم عه مطتعبمسم 1ه01ءعدت 2ةطعأر 120162ع 0عءطع-
 1ق115 11 عم 1119عاتلاا 110111112 10 عملات 1, 01122 111 3411 11011 12 6-
 111111111: 112111 ءانلات ما1ا11165 211 غ01 11211 110111126 م2610111121-

 687 ةعنا عع ىببط رق ء( 2003غ اهنم 20ع ءو, ةبطرق نم 6*6 (07-

 4كالطور طمع طماطللل2 ءمال7ع2115 12 ةبطرق لها نم : 560 ن3

 كمزتعز> 10ع] ءدع ناتو م360011221ءا122 01161 , 2015 ماتو

 1206121 ءووعغ , 14 ءمصمقععتع لعطاتتستتك , 51عام تطأ1] نذ
 2م]20510ر 011111 561126“ ]0ع 12ععالع 31151 511221155 560 0

 ءاتللت 0112202111 هع" 1060 ءاثتغ 01212 42115 ءووع 23غ ا01821 3
 1116عزع هزت125 2121 ءوتات177 عالاقل 61105 0115636, 1222 83
 1011 5ءاتتمعات م3111 11101ءةنتع: 20غهنع ؟؟عاتنصتح طمع 31171 0

 مهمل 12115 ؟ةععاتتت ؟ان155ء, نانلأطاتق 11518لان11 ان 11015910
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 ءووع مغ عأر 113112 162 ءاتلتح 21160 عا 2زألم ءمل112615 نتغير 1غ 51 طاتطقع
 طق طعم عصحتاتنم 25 كوع ول عدمأ ءملتعع عةصغتضت ةلتوانم ؟ءنطو لل

 [عرتتع ءتعل عال
 5ع وع 20ع5و امدحممنءمعسلم للعم تلطحآدطمطط]ت# 1ل0هع

 وعلا 211 1012 111111115 0160115, 5مل طققغمز161 ءكاغلعأ ه5:

 مع لع طقع 011225610026 012عاع 7
 قم لط- آدطق ططآ عئاتطت 1150112111121 250136 411510 5610105115و

 هط قطعدحشلا-] هغعطتطر 7عأ 25 ءزاتك ءمدحم1 12016 12411101147415 و

 هدنءءأ| عنك, 15]7742, 0671412115 61 ]7010274 م/رنلك 17021:

 طقطات عتاغ تععاتع طقك 01121163663, 01132 عأ 115111111111, 12111 6-

 1112121111121 635غ 255ءانعاتعر 1150116 كان عزا15 0 م14, 51 1]2عانط1 11-
 عامله, عا 5 غعدح طمع 2 20515 ع0161121, 5114111

 1 201610133111111 ءعغ ءتتمات0م عت مطتتلتل 1111556 م2266 ءاء طمع
 (هنتغاتات !1طغم: لع هعععا عمغام هتطتل للعدطتااق, طق 12 2م1ع613-

 امدع ءمدقأذغ 1: 20 50عاعمج عع عمال عانت ءاتنتط عمم
 هم115 ءعوووغ 1[عوععاع طحانأغ2 0 معاك 21560112011111, © 01115115 1231-

 12610035 51113516: 560 ءاجلح ؟عاتع 0121113 1222 0م 12 7أ 112
 طاطا 1 هع ععوتستسم [ةغعوصغ, 7ءأ 0عمون012 ةزضغ, 1[جطوع 1

 655غ 10 1

 01104 24 ءال1ع1 كتل انت 2611أر 120111611011123 12111110
 [عاماتك 1م51 0262215 10 عطل 22162111: ها 02112 111 5110 026©-
 1ع 2211:ءاتكات1“ 0ع عاات5 عع5وغلق ءاتتعت 51611 52ءا11]3 5ةاءالر 521 علت
 ءاع ال5, ن1 11م0 211ءان)115 2201216241 ءغ 20 عدت ماتاط11ءةنقت
 ةممعغ22غ12 12015 120عوءاتطتغ, 0115عأ1ع ةوغ زان 01 ءلانننت 1
 عمهططعات د22 ل1:ءاططتتق, 10 طمع هزمعاتع 1277ءاتلاا 2110112 0ع ظلطات
 8/1 هطتصنت ش0 ططصحلنس طعم 81هطفصتصت20 طعص طقضتللن عع ع
 قاسم وغءهصماتع طعص طلت, نات 25515 539 هغ ؟40 (ن000522 م126-

 11م1 أ ع 2116 معظم 153 هغ تاتا 211159 5
 ءما]أدغج, هه ]101ءدصحات5 0112 4قلط-])ط2ططآ] 23213, للاتخ

 جأ1طأ 125عال13121115 2080 262203 113112610116122 1ءاتات12 25 5
001 0 

 نص 40ط- انحطاط 0ع ءءاات5 321101115 261 1
 ع]ا15 21616111 565611101110 3112011111, 01115115 115115 ' ء5ؤو ع طئطنل

 11111111 51 م1111 «0م1211111016, 01122 111111151 11159612121111



 9 7 يا لاا 1

00 

 د

 عازتج ا 1 طابو مهغ6غ طمع ةععاتنتهغع ؟2عغاتل> 1ان155عر 2312 م15 عد

 عانت“ فلوملا ط+» اذك 7616 46 دوال هنعلملك* 028. عم

 معو برس عع م5511 11 20415 : نان1 ءمل1ع5 ماله علمصعمت ؟ءعلغر
 11371112 ك1112عاغ13 5110 121111212 1110115 ء5أر انغ ءاع 21115 9

 11ناتعغو 1811 522 مع 205 هع" 01ع5 1ةعاغ 11 21140115 2110812 مأآ0
 77عآ 51 131715, 112 22082 صآر 110 1ءطقلتتن, 2110113 71532 6655

 لصالا ن2 ضايب ”3» همةوفرفلف ه12600”, 7ءا ه«قلتكدو سر د

 01/11 7 ه1 1117 ئاأ أ ندر« قليب” , 7ءأ 11 ععاتهطت ةلتخغ 7ءانطتتطت 0طقءاتنت

 [هزتاته 2مم21عاع لكشم ”هطدعري لع , عا 1111 7 ععاطتتنمت 10121 21:6-

 طعصمت ت1 ع ؟1لععأ, عع طمع دزعصم ص 2043716, ءاتزاتك 7210ه عدد
 م35. 19و 150163: ه2 0111ععتغل2 اتكاتك ءوك ]ض ءم01ءل5 ءمآح

 18 نمدتعر 1غ ةعمع 211112 01221622 اة101115 11عام, 112

 20010ع«هغ 111غ ءمممعتلغ, داعنم مد دتمعت“ م0510, 11 110121عأ
 5 عت

 1غ 1 2110115 2110ج 2جطم 12كتتخت, هغ 2ءاه5 ءووو ل114
2001 

 لول 2161112 201115162 0111512612 1221112115 3111111 1110] الأ و
 5ع0 11231132 م1112, ءاتل01ع5 21140115 11011 عمات معاه, 54 20-

 30005 هزع م28. 38 15 2063 1ءولغاتن“ وهو زازبلا فلوملا ط+» اذك

 هلعاف رازبلا امئاو اطخ ”512 0ع طحوتطتت 2110115 هن67141107 هلا 6ز15-

 ]11/112 4011115, 5ع عءوغ عانوا“, طقطتح ءعاتاع ةنهز#14110 كءزرتأ 11115 171

 عع ءمعمموءم آمع (طمطتع )7: م34. ل0 211601 2120134 نب ده

 دشر نب ده نب دمدأ ©أ 111 1102 16ع111115 دمحأ ىب دج هباوص

 دمحا نب 7661 أ!( 0 الك , 7/107: 411111140 عزت ك/ر171 64 عزت /ر1716 4, 120-

 ردعأت 2971 منت ععاتلم: مع. 88 !12. 13, ءا1127 311601 هللا دبع نب دهب

 5011 م5155ءغر 166110115 11 12064 نيحرلا دبع 0 فاما عفص اذك

 ىأع رمعأا هالعل67  ىعاأ نع ةيززو كى طل - ]يأت ترن” ولع الح 2015 عاتت عاتح

 كومغاتات م11 221163, 0112: 3211عغ01 2121 5
 0001615 ءعم 1ةءانص م ] عدمت هان عما 23 107
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 هءء10عدغولعد طقطعغ 15 ةزصتتل ا صتمور نحنا انت قطعت 2ةوعءاتمأا5 «م-

 ل16ع [دعد كمل عدمأ 11 عاطلات 1161: ءط2162 ممصإت ا 2ععم ععاهنات ةلططلا»
 1022 عوار عغ هاتأ12 1 عه 11217عاطلا 11611 72521212 !!طعدتتلل 12121-
 ء32006طلقر نات1 طلتك مهزإلالا 1عععاتغ 0125 151 عطل: 1111 لت1ع تاع
 طمع !1ععغ ملتءعمج 256 ءا1 هزتعات 0عغه0 5 ءاتأو طعوتفم 1ءعمع
 كان: ءملعتعب و1 0011 عع 2110130110 61205ل1 4115, ءاق121 ©0 ءمآ-

 12605 ءدأر 11 ءاع 2065 طلة عاط قلت طاتق م06: 5ءه0 طمع ملزعو
1011 3110111326111 

 111 م1112 23281112 51112 أ 10113 16 0!ا121, 5111 1201111113
 وات1طاخ5 ء001615 ط15غه112 طقات1تعا م0و55ءغ 5هل كنس طمع ؟هآئانت

 30عم 0عغئز1 هت 51غ, 1522 م0551116 >هطتو ءوغ 2112 طهطحتاته اح
 ءورع 1عوعاتعو 122 21101112, 11110 626ع40ر 1221111166ع1161011 أ
 585 11101 71عصغاتا“ ءتعهتهغ2: عع طل ممدطتطل اان 0

 طعتتع 015108111121115 101261 كج نب رمع نب ده نب رمع نب دهن

 هللأ ةدش را ديشر نب نا100 ةانح كم 2عغعا1طا15 226101115 16عع12-

 لمزتأ طل قنا 165421112615 دعت مااا 51غ 1016ةنع ؟10عئاتل هل 1 ععات

 طتتتع زن انكات1 11155: طنع [1[هط طحن علل طع 0112155
 عون 512 همعزتو هط عم ةتمغو زص 8ا1طأ1هغط عع 1قعءات11216251 255ةا»
 ممغاتع (؟10. 11 ندععمأ عال 0. 37): كبح طلع 21عام ءكلتعت 21
 ماقتل 700 71متر موغعغ ءملتععمج قة لطع ]22661 115 5

 201011101ع> ءووعر 01 1ععوطمات5 12 ءمللعع ديعمل انغ 710عغاتو

 نانتم0 1201م عغ عملن ءعطح تح طئتلاتق 11511111 5011411111: 10

 1771110 دهشر نب ده نب رمع نب دجحت نس ردع نب دودو

 هللا ةدشرا ءاو1ةعععالطاتق 3212101115 451 165621112615 5112 غان11و

 ا1معم مصغاصعنما ءزانكلعمت 1همعائتلتطل5 هع تلغاشن2 عاتلاو أ

 حط 312عغةاتاطاتق نط 115١

 محق 1 طاقتك 115 ء02510ء1ة اهات طانك 10111 21111316 205511-
 طلتك ككط- آ02551 «001ءعوت كاع 21211111680

 171. 0415 هننعالم 1 هك. ]ص ءملتعع طحتألا2 ةجمد عع

 عماتع ععج ءاتا1 2116غ0512م10 ءما] دج عووعز 5ه04 هع 2015 2131-
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 طلصتتتك ناتمز21000 ن1 111120112011 61211511 م1016 1ععات 2 غام1“ ([1126-
 لفصص عطف طاموعتهمطتمتخاتطل, نانه# مضغ عا غاتت 15 ؟ةعواضتلالو

 نان00 ّدنح قع طاتزا15 م122126101215 200112115.
 ال[ ةنتاند عزت زج 15 ع. 22 1325ه فحعحت م20 فيخغ) - ةدبع

 مره ةديبع  ىرانقلا مو ىزانقلا - صاع م25 صاف - ىنثا

 ثرحلا هيلع منته ثرحلا -680- « هيلع دق 2 ةيرؤهولا نع ىورب

 110 ةنانك نبا 2 قوركا ب 14 ركب نبا نم |ةنوفإ ىنبا# نم

 ىنيدملا ارولابك سنا نبا بحاص م20 سنا نب كلاس بحاص

 «غ 2400622 ناك م6 ناكو

 111 205. (8. 16816015 سودبع 210 سودبف ل نومسي 0

 نوبسبي - ىمهبلا م20 ىمهفلا - رمع نب مامح 210 رمع نب نودمح

 - ظح هل ىبطرق م50 ظح هل هيقف ىبطرفق  ىراخقلا 0 ىراغقلا

 هتعمسو هيلع ائارق م80 هتعمسو لاق هيلع انارق علبلا 00 ملعلا 6غ

 6200و ..بودآ نم منته بحاص ةنيدملا :ةنانك نبا7 نم

 1710و 1عاغاتتت 11313 2311121 1161116215 11 102111511 ط(1 015
 عمدا تسع 20 لت دل غمغعو اط ءملنعع ءلعدلم ةاتمعتتتط0ة5, ءأ
 رع مماتعاللذ 51 1 20562 ءلتغامدع ماا1165 ءاتتماعو 11165
 وز ج6 عرغع ات ماتلطعاز10 1ع5 معالم ء152 111155عغ, 1/15. كتمت 15ءانح
 121عمقأ ءملتعع ءما]دغور هراتق 20عم ل1151 ع 2عوعتتعلا طم ءم-
 1121:عرلت111: 1ع 1220263, 12011 5ء12عأ 11 221121111 716, 11108-
 لطغاتنتات هزنانتو لعوعزتعتتعر 12 01115 01ءعتعغ د عا1ا15 عووع طقوغم13 4 كلطم
 ]دطقطط] ءديععتع, نايقمح علتعلمتعت 120112115 مء21عععوتت ماتاطأتعأ
 لاتعد ؟ةععتتعت طاتطعر 25ءلتلا75 211 غعاطعل1 215 مممطا ءعانع ؟76أ لع

 ءي عمعتأدعأ هزم عدت 710عوصغ 2طهع
 17. 0415 هتنا1 وهل 1 هك. آئع ىلتعتك ةطغاوان 1 غةغع طلطلا 255ع-
 معمع [1ءععو مهصت تتتاللاطأ اطكتعطت لات 1016210 نام 2201

 631511 ج15 ةذأ 77عأ كبقح 21160 عنج حطم ءمل2]1 تور 5عل غوت عع عم
 للعأو ةغغعجغ2 انتقم ععغاماتع 0112123 عع 1201211215115, 0113: 111 42

 مهعزمت2 مموغ عمل ابصح اععاتطغتت 21101110 ءمدز زععتع 11عام
 0ملعزع كوتتعو مهمل 2ععم كتدمواملا 5ع انذر م3

4 
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 لعوصتامت طخعت منح 1[ ةننمدت هتان كك عردمح عاتع اهغ 12 2161312 الح
 عمال هع !نطعع ءععصصرمأو ه1 ءةعر انغ 1[عععمت“ زان016عغ هنت

 صدم عما عدلم وضم عمم المصل اطانك ةدععانأو ج1 22ععل عال
 1غ ميسم ونتتلعسدر١ دعع دعتاطو ةطصمطتتا15, ءان1 0عطعءغاتن

 2/15. 6ع. 22, طعع متعوانإت عمت 22نلات5 ظ10لقتنر واتت 115. 6ع. 4
 ج08 كت موا ك0جت077ءااتطتغ 0101 عاح 11]10هزتتن> 2161ه 65
 ه0 طزاتا1همععم اصمم علم, عا 13251129511111 «006122 010116 0
 رتاتتع 40112 710 عصختل»# طلصع هاكات 13225112 012111510, ءاتلتح ءاتل-

 لمص طاموعدمطتم 20 لهصكتنت ؟؟عءاطقب نتمتع 20 ه]1ةق2
 وزع طاموعدمطتع ةطصتعل طود ةقطلع-[-4 212, وتت## 2. و دط
 ععرعطب 20ه غاتخ, 2003 غتخت طحاتأ غد, 0112 20 10 عتجمطتممت 1/10-

 طقصتستعل طعج 1طغوطتمسح طغعص ]2124 اطعح ةقطصتعل معتعضعتك, عا

 لعرب لتععمللتستا, 0110145 ه0 1هآاهطدضح 16111131216111: 4
 طمع مهصتصت ءودعغ, عع متطلل محاعضتطلتمصت, 01104 1111 طقضع 10110-

 ااتللل 111715101111 1201 2017عاعععدغ, 01126 10016 12051551213 وأ

 زد مانع انك ظاطا1 هءطعع## طوعا 2 عدقأذ 2/15.: 22 5

 وعتطو ناتدطت منعوازر عع 2دهتتلاتك 110022 ماتم ؟ءتطص هطئلقع-
 111 0112 ن101115عغ 111 1231115112415 21141011159 8

 جا1ودمس تلت مفلغاتك ؟ةعاا نصنع 1مم م1226علءو, كتل 50
 اتطلاتو 7عأ1 مااتنتتنل1 7ع وتنال 0ا10أا15 7عأ 021115 21111615 50-
 اسصسملم 10ل1ءعئتن, 5غ 1 د]1 تأ ط0!1عضممطتتت 52مع 200ة2-

 ات 77علط2ر 01122 111 ء0016ع طحت داع 20 هلام

 (0 11312 111112 7عاتأج2 11 2120 ات5 1225. 01112136111: 114

 1ع«عغئمرع و1 20؟ءاقك انغ ءدععرمزجأو 1131, ءتع 510ع12م13 2. 1562و

 نانوم ةعرعمزج [اصعاف ءم2111عغات1, ع ع 0113 11111111 521161113 7“

 طاققت 12011 1ععاطتلتةو 112 115. (3ع,. 14 621111113 2 حاج نبا

 ىسويلطبلا 6131512 ؟1ا1155ع: 15 10 عت أطت2 1579و, 9101661117-

 عاق 77عنط2 205غ مك الا قرجخا 10 لاق ةءءمغو, طع 5و

 نانو 110 دص مط عل12 101 تمن م21 101. 261. 77عام  ءم13011أات1 و
 ءغ زم غععمج ؟راعتصسغعا !!طعدم اصحصأ مغر عع ناتتطاتك 1 م111215 11206-
 كلر 116 11121111 01110 عا> 7عتطاتطخ هات غاعاتع 205 عععووع ؟ان1
 ”1*"ةصولعمب دع طقق 1ط01عدغاهطعو 11015 101211312115, 1110162-



 ةاالو

 ةهنمع طمع هعاولتك 5عل ممد دءصحعأ ص مع غال كم 1 عدلغ لانة
 12000 ؟معئطاتصت 1ععا لعطات155دءغر ةغ 111110 6325ءكارتوأتاتكر الغ 10
 ىمللعع ةمرحوتمععي 1 همرصتصاطاتك م10 ملت, 51 ما5عغان12 121 116-
 عئعرمت لععوؤر 14 هتصمماعتتع دمص !1ءعغر لقا 152 115 01122 5622م6
 ءوملعمت طجملم وةعئاطابص عاتب 112 050 ءم016ع تمت 5ء22عأ ما01-

 ءانتطت 25 5عتتط2 2095161121, 205662 13511112 11غ, 515110 مضض ةاتح
 كرم

4 
 معضممو1 غم, 01100 تمت ىذع /ءعمانمتل7 11012, 5ع ىأ6 1711 461075

 41/1027 4م/]ر0 2621.
 51 ظع 116 ءنأ] غهغعد اص 5هآاتغ2 دمت 026 م1ا12165 201 13-
 ءعوواتطغك 15 عاوز اطاتك عءلعضللت5 2012 عوؤ نان1 115 2011 06غ[,
 ءغ 7ءزوانق م ععا6ع ءلععع م2عواتطتماب ءاتا1 1علع 2011 516 7ءال-
 طتصترم 01100 017ءنوازسنملع 1ععأ طم م0551, 51 211111 20 8عاتح
 مدلل 1[1[عععاهتتتطت 2ع 611: مغ 1261 0111165 ع011534 5
 عووع 0111 562511111 77615111111 2111210 1116111611 م1111: 51 0
 7عزتوات 111111112 43161111 7تانطاتط> 0هطوعاتتا112 51, 0115عان1ع ممن

 تاغ, 70عهطات12212 مءما0ه17ءعدك1م , 14 2ععئع 1ععععز [5عهل بصح

 ل110 7ءآ مااتنه ؟؟ءنطق اخ ك0لعطت 7عاتوات 05ءات12 510116, عاف 110-

 مموو1 طاا15ؤ ءوؤ ل11 ءانأ غن 55011110, 12201 111 115 15

 ( عع 1هزؤوتتت 20 طمع 2011 مع17ء1215ع5)ر 221113121 ء22م0115 61ع-
 عوز: طقع لع ءدحتقد, مااتن1 ع5 طمح 11عام ل1 22115 0115عان1غ2غع5 501
 ؟ءنعر وعل 7ءةزتطج لكلا طحتاتك, 16غ 70515 11 «0012عع عطول

65 
 /[ةصاتقعتمعا ظاطأ1 هعطععو## 1آلةغعمصقلاو 1/121عءاق15 5128
 ال134 0ع. 22 هع 6ع. 14, 10361 612115110101265 0111114

 ةهععادلاو مرتة2ععلعجغأ ؟ةهعغوقر ءغ طلصع ةان5 ماعدت نان15 7055عغ 0115-
 ءن1غ26ع5 202 مغ عغ ة2غةكر 0110 عغ 01121625 2 2015 12013-

 انقل, ءاتلات ع5 ء0ل1ءع5و ءمصكعننع !1ععدغت هعمل عدصقءل م ا 5
 عععال عام عو ةانتغر عغ 12عام كتطح ءملعاع زدت انغ 2111 3
 عع طتصع نا100 مسالا ن5 ؟ءرلع مممصخعسغأ 1710عوضغاتت, 12311 4121-

 وعماد مغمرتعو [/[هعمصتغر, عا !!صعسممت ؟انلعدععم ءهللعطوسغع ص
 ا1صواتد 1![ةعءزتههو 1عععضلم معاتغأ لما ةا126 ء25ا10ل,

 هتدح طلقعم#تو !![عععئوعأم هضم طاتمصح 1115مدصتعتر ءاتتم#لك نع
 ماعدع اعممغمي الللؤ معع ةصصم(ءةءوءععوع معع ]دع عم عموعأ مع الأع
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 اور» طآوتروتسناأ, 3 هاجهأب عر ىللغ, كطوم-»-19 رسمت كل- 7رأم علمت“
 /ق» هز 7/00 هتستته4 لل- ك0 عانهعل7 :  كدصح م12 ععلعتأاه كغ 56د

 نسمعمغلو 15لعصمتح عع ؟عءاتق لعد اطوصسكتنع اص مط لعءا- 7
 جعزس قة لطم [دطهططآ طلق غمد, 1ل عدت كانقرحا عم 0ع 20

 0510 عيه اح طوعا 21 عادقأ ءهل1ععب

 11. 21/7 هي]1 هنمد رد همهذعم ءلعربلم. (0دخ ءملنعتك ادصتعت ةلعاتع
 ل1 كتوم طقطاتعاتا ع, دعأغ 0110 تأ 011211 512765 11

 ءللتعمرتا دعوع ه1[ عتقطخأب 564 51 ءملعرع طمتت]غ2 ط255115 5غ, 163 اع
 12011 516 2281113 112 0112 ؟ع1ط2 411211112 761 2111111113 3
 معدع 0عاععه صمد ةنصغ, نغاص ةلط-ادطقط] ءملنعع, 0115عانأ»

 جنع5 1هقانمع2ط11 ع5 عمد ع: 51 ععطق دللصوات 221111 01561-
 عاتوض غانا", 12111115 ه01غ0115 0145عزلاان5 100111, 1311 01

 01211 ه2 1غ 1!1!ءوعاطأ]12 مءاتصواتةغ, 22ءع35وم ءوؤ الار 09

 ةعات عه, 21101110 1عععاتع 1262046, هغ 1ععغماتو 01100 51

 لكان 11 عطاغر, 111016عغو 12312 5ء11263 16عاتا112 1621 ه1ت1130116 11-
 ةم1ع161200, 52مم 71ععاتتت معد م1 عانعو 01100 0ءاععانطم كتعلعط غامر
 761 5د] ععدج 7ءدغل م12 21101131111 116131112 222113 00

 عمو ءمدقعأ مموو15غ: 51 انطانح 621122 7ةاناطاتصت 611

 ءوغ, هغ 2111122 !1غغعزتمت ل15 ءاص عاته اتخ, 11 1ععغما13 هما 9

 ةصفدمم م22 طعدغ ءلتغم» 11دك !صلاتعدتنع لعاععو هع2 51 0ع ماتت

 طاتق 7ءئطلو 2عهف 11, ع25 هدن1 6ع م0665: 5ع 1صل1عه1ع 0عطعغ

 هدا 7عطلو 111ءعواط1ا1 طاتخ ءمدحجتءعطعاتقات 23: 12112 21

 ةعواجاتغا ةانطلاتك 12 فة لط- آد طمطط] ءهلنعع

 ل هزت 52611111 7ءطط2 طتتتل 101366 ءمزت052 01111 عةعتت 1 ةد

 ىمزتا متت, 5ع 2112 ذط وانتطاتم ماتصءعو 012 عت عد, نادل طاتق ]1 -
 (عرممع 0150 عاج ان1, 7عأ 0121553 ةاتطغر 77ءأ 302 ء12ع 71013

 ل1112 7ء] موماتا> 120633, 761 كتصح 70ءهل1طانت5 1

 ل11 ءاب1] غمغع5و دتتوعأ 1هنطتو ]عمدت امل ات101ءا11013ع ءه01ع1 مث

 م1135 هلع 11 20560, !11غعا26 د 3 را از غو 7811551122 4156111 8131310-

 نجت 1ع لتعدعتت لع د هغعو اص مهلصعإم]ه و ه عغه 12 م1182
 كرام ةغ ططعلتم , ع 0ع و نكن ةنإداوأا كلف 111 212 7/6150 -

 ظاخا1, 11 710ءزلع ع5وغ 11 م2812, 0113121 813-110-1050م11و
 0لعماءعمسح 20ل01محتتك : ءلتغمتت1] 22ه طاعدسم !!صعايمنتت ءهلغ6 2

 00115 ةصتصوءز[عععامتعو 220165613221 1011 211 عار تع 5
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 ' 30, 4م, 60, 50, 70, 80, عاع., 5ةءان11011122 01011161213 76

 لاقلت م116212115: طلع 61212 2م31عغر, هانا 125ءلعاتأأ 122مل
 داع, ات! تن 0ءعووع ؟هاتتقت, 51 ء>ئءا135 011111011, 0112, 116

 ل1دعءاسحاتو, عال عمت عع ماتلطلم 125ءاعاتأ]وز 313 51 111111111 77ءأ
 لكحتم ؛هآز5 كتععالتودوعمغ 5ءمؤءصت ل ععادح 1هكعاعاملا 40118 ءعمغتتم

 5ع ل1121 12011 11101
 171065 1عاطتتع نا1020060 طاط]1]هحعوعتك 1مصمعمغتك كقطع
 طنطجط] ءملتععمتر, 1غ 21105 نممصت ماا1عد ظاطأ1 هءطعع## طوعاتت1ة-

 اعدفأتو طحاغاتنت 112 120011132 01311151112 1ع0010 ل1: 163 11غ ءانأ 20

 ماج 1020عوعدغ, ءملعع 1سعمصت م1: عا عن ط1115
 ال هعمل هلل هءاتنطلم 0112132 211610112111 702571122115, «001-

 كي ةطقعا مغمالا ءمععغهم عي 201 ءوأ, 2313 ء00عرع طحتتلغو ][ةطح
 موقكاتك ءاوهك كنت 5عتطو ؟هأتد 2لصتتسعتةنع ءمعوأأ

 ءةدتصت ؟هآلاتنت 12111310 26 104261111 205غ 36 ععاع ءمأ10ء2غاتطتو
 عع مموغ 4هالاجصم 5عاععاتات 21101132 ءتئعا0155ءعز 12 202 228. 2
 1مل1ءدكتسحاتك كتم 521 عدد 10112 12 ءمللعع 06عوؤأو, هنأ 48

 ؟هاتمرحتسم مت عتهغام 1غ علا م62 0 516: 010غ 10112 ءتءالع-
 1116 1111112 255ءاتعاتع 21106132115, 112111 ءا111 111 1226010 111111511

 زاتكولاتع 125ءعاتأأ ةاعتتتتلل د 2051611121 51غ, عا 1206 716
 آد ؟هأزم لععتسم, كىعلعصسلتتقت ءوؤ طمع طم [ععاقتا7 71 54

 لععاسماتست ناتتطغاتلل1 11 م111210 1111556, عغ 0111110116 10112 3
 ءرععالتووع كبح دعتطو 10112 ملكت عأ5 ةلصتتنت عاتع 126201: 2
 اتت عامل كاطت1112 ةانقغ 115, 0112 ءتعادغ 11 كطعت 22م

 ءمل1عع طوعدتش 2 عدمت, ننمطتنت 12عواطتلاع علتصاتق لت 160011-

 ءقلمادع 80 هموؤدست ءللءهمعتت (م3ع. 22: 5112
 8 هغو ةزرالا12 ةاتطغ 115, 011 71011611 111 1111116115 1548و 149

 158 عك 9.
 ل هغوكناطمات5 20 ءدلععمت م28. 11, 121560112113 1
 نمل ناعم عع قل: لدضتصت 1212م (عنع 115لعصح ؟ععطاق ءمضغال
 معتم زد 4قطلع-1- 117211 طتقوعمتته ( 176 5711107 هك خ76 1770-
 مم40م5) ه ءاهتاددتسحمم آ00297 ءلتغمب ان ء001عع 1054160 5101م
 وانت لون !ععافتنع دص 121102 هرمعتع 2 م24. 30 !1. 83
 اندواتع 20 ]ج3ع. 4مر [11. عقر, 110 ©01161116أغات1“ 11560112 1ععات0-
 "ت1 1/1417 وزر هكل-71]عونر متت , هلل طعن 1]1هيروتشتلف, هل-] مع
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 1121112 10111 26 م2 25 هغ 27 5ه0 36 ءغ 37 ماعلا(,
 انغ 5115 م1ع1هر 7عأ انغ 1ععغاات5 للعدست, ه10ءعضغ12 هند 0160عصح
 لاتمت عغ1213 ءووع 0ع 2260113 1011011113 12111161261011, أ 5

 يعلعمسلسسم اضللعأا5 ءعمتاطم ععاقر 01122 1012111112 2 5125
 11015 مات ل.

 115 1صلتعأتو ةممدتعع اندوانتع 20 ؟هاتانصح 4م ءملتععمت هنت
 1131101113 عووعر [هأ1و 26 ءدعععجأمر انغ 21111132410 210112 1
 مم5غ ؟هأتاتا2 714 عق]1211111 01111611131 77186511111111 5604611111111 56-
 وناتلر م326عغر 61111 ءاع هنلتصع ط10عتتةمأطل 2111121 ع 511511, 113111 ءأكأ
 لستم 7ءأ نتاج 7عتطو 1ععأ صمت مموداتت, لع ءملعتم 10171010 10-
 ودتاكتنع اد طصع ؟هأن1 26 ءعغ مهصعأمأو ؟هآئ1 27, عانت ءاء ع«010-

 عراتعا 13 101ةطحتخال ل11 11 116500116 0
 51 21101110 لاتط11 501 م61 عووءغر ءال22عوعأغ 51 20 125 عانت هانت

 51م2 101عا> 2عاتك ةططتتكر 11312 ءات11 11 220ل0 1111151501

 [جوءاعاتلا كعععمت ؟ه]1هزئاتتت 51 عاتاتل1 د 11 23166 5112611011 2051-
 6111 511, طمع 2مم2316غ 11 10110 31 7ءاذهر 01100 2ع 7ءاث2 تع ل5
 0112 511م 1ع12126, ءانلل 1011011121 1111121612610 562غ, 111111610 30

 1طك1 عت لعطانتخ

 115ل عت , م2510ع22غاممل اتق مئ0ط2غم1 40111122 26 م05 6
 مايصع 2166 ءما11هءدطبصستم عع للدم 5ءعوتتن لعاطعتعر تمص 0110 تتح

 تعالت 37 1 عععت خا هزعات 2 عع, عغ 22410112 121111612610116 21عأر
 560 1100 تاتطتعأتف 37 21610110 110426111.

 مانت 21610112 101101122 12111112610 31غ 1112 1150116 20 40»
 ا1ذنز1 4م 5ءوع ء>ءع20ةغر 15 101115 5ةل116225115 42111113 5

 ءغ 120161 ءدءئاطقععو 205 ل1 ععتع لعطعمع 20 هعلتصعمم 5غ4طاح

 !1عدلسست طقع ممعغطملم لعل ءاصحتتق ةعوات عدغعال 0:01 عطل اع

 ءملعرع داتصع 5ع طقطعغ: ؟هاتتتصا 40 2610111111,-45

 5عل:11 0عاوءءدغ 42. 43, 44. 37. 45, 46, 58 ,ان50136 20 5و

 و6و 57. 47 1150116 2 59 ءغ 66 ات50116 20 7

 0100 2 205615 52ط11!1عات5 .ءم1251013 11 51212261114 125ءاعاتح

 [هءاتطلم 113101 11غ ل تءاطتالك, 111 1226010 11121115ءان)115011ع 125ءكعاتأا

 لعععمب ؟ها1مغتسحر 11 م2316 511 مءا1011 20 0عدععع1ةطتر 56154 20-

 51116 51821151 د , 01100 ء>2غ 111 101115 15ه, 20, 31, 41, 5©و 65و

 70, 80, 90, 100, 110, ءاع., 01122 1652010124 101115 19, 20و



 م 000 1 ١

 ش 01 2 قب سب 1

 1 2ك

 17 عوععأو طسصت 0162415 عع ؟هردصحلاه 2 طادغغعأ5 ؟ةهععو ذص 45
 ةاطأإ مزن مدقتتاتات 0غ, 01100 طماأد جمعععع 1201ءدغ هننل1صعمت 10-
 [[مركتمم هاك هتتصع ءووع 2آط عمر نتأ هطغعصعطةغر نانف 601
 ملقتع طه20ع1ه عتق عوؤر عا مععصحتطاتو اطاط]1 012 عاد عوءدضت مال6-
 طستغ نان نعم هرنلم ؟عتتك ءواغ هنكلم جعمتمللو ؟ءا 11غ ناتعتت 424
 هاطغءسعاطومغ كجصح هط ط0: 0162غع عع طا]دغغعاو عع طلت ع ا1 12 00 ا؟

 ةعععزج1
 مهطوواتع كدتطتمر, 0111501115 طمع معءعزنمءت0ع2لغ, 51
 هرتليصعت ةضغاو اتا 212615 5عن 11201151 ءقوع: ؟1عدصلال5 1عاغاتأ

 ةئخ طققع ةاتقزتعاو ةلاواتم طح0لم ءمدظتاتل 311 6551
 5ع0ل 22662 ه0هغهطقتقل, 1 مااضتك 011202 عاصغت ؟هآئأك طتتح

 رجعت هام طعللت 221011213 هع ع, 01122 2عاان211 20ه وعمل معا 126-
 ةرمم0عغر عع 2110 دعاس دخت تمطتو منعطعغ 20 كعلعملمصت

 هرعلتصسعمج ؟هانمحتصح ةعغؤججل طخ ل1عنونطت ءووع ج5 22610110: 5أ
 ؟هالمرعدضت اتطلع" غل0 انكواتع 20 دعا ءم لن عأ5 معلن عغه ؟0155ءأو

 1مل لاننا 12 عم عدحتتك 20 هزل طعتت هدحتتلا1 122 101101112 5211 1عالع
 كلتتطتر 112111 11151 01112111111 م10531عغا31, 17 ت11 عم
 ءووعأر وعمر ان 01:طلاتن, 261112 20 101111121 71

 معمل 13616, عع 2عغا72لا ما عوزرحمات عع, 12 116 4311112 1150116 2
 ؟هاتتسح نطل ععاستتست 10112 166غ 4 15م0مو5168 ةزطغ: 1110112,

 ات 612 دعت 251011311 126 عاتغر 560111111111 آ20ع هنتل15عر 15 5
 "0000 341-130: ار“ وفا ة6ا1 24, 239 ههنا هو 27و

 28, 29, 360, 31و 32: 33و 34+ 35: 36, 26, 37و 38, 39و 40: الغ
 710عور [هأ15 15 هغ 16 3262205164 ةاتتغ ةلطاتق 5ءلان عا اتك ءأ
 ؟هأزاتط1 26 م0356 36 ممولغتنب ا]]نطح 5ةوات1 ان ؟هآلاتت1 5
 310113 1211121321013, 01100 11غ م056ع2 710عاطاصخاتق, عاقأ 111-
 تعزو 37 ممملعصم اضفاعمت ءاتكت, م0115 1011111 21

 011311112 عل 5
 51 ةلصت1 عغاصلات5 طقطع ؟0ه]1هرانطت 121112612610116111 , 23

 طتتضتن016ةغور, عا ماهتعاماتع 10ةطل122 2 7تنط11طان5 12غ, 511

 ءرعوعغع ءموت عدلا ا1ط ؟هأتتذ جه غ عز ه1 طانق عغ دعوات عدا طاتكر 1110

 م066غ 0هعغومعو ءووع عمت زج مز1 نا10 10113 ]321 1111161263, 116
 للومموز غو ىدصغز طل 222عاذ طا ها ل عدغ كعلععع ءملنععتت 42
 ماقال 10155ع 22601307 1011 هزتاتلال 1211121212610 21 عغر 118132 10-
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 د32 0155عدق1 هجن عغ تعاعا] هدححتصت طحتتمأ طحت مئناتطت ط11523-
 ماع 20؟عيودك ةلصتم2#ط135 ةصطقلق 539 ءعغ 5ءلا1ع2غ1طاققر
 اج م عطلان 2 آلانعاتك طع 1 عدءانل 5621! 1انتت ]313 204 1
 جا صع ع عغ, شللط- آ”طقططآ 2110113 22120136, 01122 1015211 11 15
 21ءغمزتل طلتك نطمح 11عاما ا: ةزع لع طم مملنم ط٠طعص طل شتت 0113 أ
 لع ىل-81هعغةوصعتتت طعتح طآطتلري نات1 ططعألا عيت م1215 5م2610 110-
 معتم هعلسطوع ممغاغ داتتغ ةط طمع ان20 ةا1عغم1ع 010110115
 و1100 ءزع ةلتلذ 1جطوعام5دع طقتتتتتع 0عاحات] 0135, 12211 01101 5

 للءلغر هالتك هما 7ءعأ مد

 111. 76 :؛هأاي م4 أك طوع أملس: 4م لط-آطلطحطط] ء00عاعو

 انصاعاتكر 01 ؟ةللمعر اص طئاتعم مواد طاطا]1هءطععق (1), 2 نةقاتتا كع-
 511م5 دان انصح عاتو 340هئاعا1. 761 160 ءائاكاع71 (2), 173 15
 مات عانت 11ععاتاق 0عءءالعص عدلت طاتق دعه ة 615, ه2 لغو 5

 211005 طقطوغ, 1ععؤج انغ ماسمعتصحات» ؟2عالعؤ, لما ءملعاع هط طتتع
 21016466 22243 2255115 ه5وءغ: قمتم مهم)22ععو ءعععا1 عتق ءغ

 كوقوامأ“ دانه اطوعاتتت> ءم]مععدج م1عوهأ عا كععاتا

1 13,506 0111© 112625 23 2281112 11113011220116 
 ]هدول غال 2215, 163 11غ ةان معز 21م5 51042 51غ 18,00 76« 13,15 ©613-
 اطعم متل: ةطحطأ#م 2122 عاطتعو 5126 501مل 1ءا11 ع2 5

 ؟هزتطت#ع ةمععاعمب ءملتعأ معاطعمسغع, طهق طقطعع 21,00 هع. 1012-

 5161101215 تغ 26,00 15٠

 0001 عزت 1عوؤأط 20 عأ  عةطغات 21 15 م161ع1غ1 52غ 112 10613-
 ععات1 7ءال16غ تا1121 7731125 11551101565 م3551 1111556كي 73

 عون عاج طاتضل10162غ15 15 هداحخ1طا15 ؟هآ115 710 عصغاتتب 5عل 2013 ع0-

 لعد محملمر ءتطتح د12غ 10112 1 نا01ط115 12 11111121 01110612 1/عات-

 طتصت ءاءعالتغو ةغ 2113 12 نان1طاخ5 7162 01321112 76أ ما امعأ نلت

 [[معوتاتسل, 51 1200 ما0مغذان5 عاعغعور, 11! ءعاطللا2 ع؟دمعلطغع: 2 0[ة-
 15 612121 1101114 0غ 202 عاغ1 00605 2255115 «5أر 1211 85

 رماستند عا هدحصت2 10112 غعئءطءومتمكو 5هل مونعو ؟7ةءاطج طقع لع

2411531 

 سم تس مس ص مصل سس مس

 (1) 5104. 7؟نمءعئدقعال. 2ع © ءعءءبفليلعءليعاطو»  كع» م وطع» سف ةلبع 1161مو

 هاد ععال 13382, م25.

 (2) هزطا1واطععد ةعدطت ق-1ئ5مدصس2 ظذءدتت2]عضكأذ 16 11و 2.
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 طلوعؤمرسو ععمعتةلتك ءمصخم#ةءطغعسله طبت طمع 3غ انغ ص عم اصعلات
 لهصعتتع طمات مو13ع22 10متر مطتمتر نان آم ةلطعات 2ةدءانهأت5 قة قوأ»
 1ةط ةعلمصت 1ععأ مموواتطغت 560 تمات 2ط عم 6قق ةاتطتقأا عع طغت
 طلق ةلتغ عزت ءاتتح 7طع77012غ: ءاكأ النون طامعءهمطتمت انغ لع طقم

 ةغهزت12 0012 12111 عغ طل ةصحصلاا 1 معان للتكطحان 5, !عاع
 ؟عرئطلو لعوءعم ططصكتتع , طمع طمص ماد عتتتلل م10ط3غ, 560 0
 حط 11ؤلعصت ؟هدغاطاتق قطعت 2ةهمعدمل, قط0ء-ا-1؟ةطنل هع قلطع
 ادطهطاطا دان162 1ق115155ءر ةغاانغ 1005 5غ 21ةطا1طاتخ 51 (ها1طاتقر

 [15لعزات ؟/عزئاطأو 1505 ؟ات155ءر ناتتطاتك 21ءغم 2 ناتم 21101010 ةاتاطع-
 اطدصغعت طقع لع ءةتتدد 1عوعتع ممكتاسماتك اطلاق162 نان اد ةلطع

 طططقطانت ملتعع هستلام مدملم 1ععأ ممغاتزووء: 560 1326, ل

 115ل عرب 7كءاتم ةزصغ اص قة طلعلا-1177هطنل, عع قطعص 2ةمعءاتهلا5 همعع
 تاتو 7ءا ععدصح ص 4طلع-1-ط[جوتعمست طلقغمءهي ةطووتتع لكاتطأو

 1ءواتتت اتت 7عأ ةات حمل عال 61.
 آد ماا عاأ0 0 معالق, كملت 2611011112 12150112 11

 طلو مدضتم ةجعغم اهل ععامح ؟هآتت5ذ ءمدصمءءطعم ل1: طلقغما13 5ا1-
 طوععمدتك ةلهص 2]ان5126 عا م1221 ةعءعمااتل دان 121165 011ةطح

 عهاتطبو عع تحتلللاتك مدمطتعغ ءوغر 22102 2055011211 06 35

 ءطغمصم]هعاد محبا صحتمتنتم» 211010 ك1:عءاغب طغعاوواطتع م
 (ةللكلللت 131186, 01122 هاتات1طاتك 1202 51126: 21560512 108]]0212-

 زكتمل ءأ [1 ةصحتا1 013م1 20416115 2511203135, 1علنع 1150612

 ههض وكت“ هع اص شط0ع-ا- 17؟هطتل 176 17مم د[ 11غ كاسم وك
 2 ءاةعدوأز تم 10هدإ ءلتغور عع طتصع مدماتنت 101142159 5
 وؤتلتلو جم عغعر ما 15عام هند ءملصعالعدغأو ءدعاقاع عار اند طمع

 يلتعع امك عدت ن0 اذ كطلع-ا- 117 هطنلل عوز اتقان تأ 23

 ساععز دهس ان ةطلع-ا- 17 هطلت ءملتعع ةععالعموغ طاقغم13 عع
 مماناتنطت كلمة عززت 1, 150116 20 هكلل- طووةلعزز» 17, ةغاس آ3ءكتع
 كم1 ممو1 ءملتعع لععؤغ طدمتدغعأو عاتاتطت ععقاقتتا2 2 1[ ةل15ر

 1ع تار كلا طورت طوستستلا, كلانمعتت» طعنت 11من, 3 ه]جوأب

 ةوزن لأأ , 4ك لء-»-] ي]رتزتوتت لل - 7/ل0عل هارت“ هع اقوم 1 1

 /ه/-

 1115م2 ؟ععاتادزناتنت ناتأ م0564 0ععوقاتاتت (00) ]103112 120-

 معمم طآلورحدتل## م0هغاغأ دانطغر ططعزتادداطتع 11321311, عع 1ع لق

 ءءعملسمت لع "عاجتك حاط قاصمة ط15(1 ع2 5 ععوغأ5: زم
/ 
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 نايحصي قع: طهصت 5دلغعمت ةلئومم ععصتحمتود ادغعتاهلام لععاأ
 اد ناطاطاتم نعنع, 81[ةيضتمعاطت ءغ ىلا ععوص لامر انطأ ءاتلت 10615-

 هاتف !!عغعععوغأو ةصحخت ءكعمصح ءمضات هلع ملكا همت“ ؟ةصتلتم زلال
 اند ممتد عغم ؟اج155عأر كلعو ةلئللا132 470 1 جطتنتم 1111 هع ا
 [كنعطمج ممكعادعأ تضحك ءكبصح 1ةصقتل طعم ةقهطسصعل ةل- 1

 وعمل دمرعم» طمع اصحمعللالاغ (م3ع. 214)
 1/1[ ن1: كمت, انغ كقعلتطحاتق , 123:1213112 7162 م2123 لاو أ

 ١اطز تكاتصح 1ضتمعصتغ هصنتم هةر فطصعل طعد فظطصسعل للحل 27
 (مدعات2 159)ر, ءغ ؟هدكونج 1ص طقع انعطعو مم2غةل1 68 عاتق
 دمآ71غ, اهل عع 222121612 0113 ءماطز ان3عغال5 ءالهغ 115, ن1 1

 لعوعطدسغ, 1ع اص طتنأأد ة112 نتاع عه2غ0 6ع22م0115 0
 710 ٠

 11. 106 ]70 10651067111111 011617611115 7151012112 /:01/11111111 ه]1-
 لمي م: [] طمع !1طنغم ةتااطعدلم جاتعغمال 5151 م1020511, 1

 طلق غمض عوتتتمت 560010515 ءمدقاتل دق, هنلتطع ةلجط قط عغعلعم 01520 -

 دعمع نا0100110 ١5 كل - 11ه: 2101 كقتب كلطو-للاه]ب 7/10 تزد 2
 رالهده# همم اتغل115 ؟10عتتعتتو مهل ان11ن1ج ةللانقح ام
 طتتتع مزئ005160 212815 ء0257ءام1 عد غعدت كم0101: 560 ءدصت كل
 طمصضصمت01 ةعصخغاتطت 20 ةهصصتنصت 450 مع ععماع, طلطع آ)طقططاآ
 2001016 ط10عط2جمطتقق ءماتاتطترم 0111 1150116 20 221112 595 6>171-
 "ال16, عع 115 01011101 121110121 0201611112121 ءتعل101: علقت
 2001016 متنا غ2, وانعم كلل- ططهدط2101 هدد 5ءالهغ, هغ 1 21115 5

 جامنعغمز“ ]متت عمعت مغ: 162 اةطعع دط٠ قة لط- آ»ططمطأط] 5ع مأان5 هع 11111
 مضلاتالت> 20 كلعصت ءمللعأ5 1ةعجتوأ ءدقأ5ذ 2 0مطآ15 ءلتغاتقو ع

 01110 عج 17تن2 12161701147: ة1م112 510224 ق]ر1 هلت: 01 ح0 اععوأ 1111111110-
 7117 7152411071417 06 0716711611112 01/11 م67" 111م ©711612 2676817 4-

 71/111 63م 01/0 16112207 ]رائده وزب 110:61 كروم كاعتت ىهلط6 211

 1501/6 44 41111112 59 5 , 110 1710131 311أ01 5110 02611 71
 11120511155عر 112112 112 65غ 111122115 21111115, ا115]11 1261610

 ظا1معمو ماتم هط ةقلطحادطقطط] 5م(, 133 6
 1غ مااتخةلطتام12 511غ, ءاذأ 05 عووزتغ 011210 م1ا1165 12

 52615 للك انوع ل15وءاتغ, م1 ءاطاتع لع عاتق 20 116عغع25 5م6عاع3-
 انزال

 تتسع 1ص كلطعادطقطط] هرمعاتع 511011113 71
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 عز ع( مءعغلتددءغ جا عم ةلتوانهك !!صعدقر, 0عللغ عا كلهن وطن 0
 ءاءوزغن دوغ لتعو مءعمعتمتك مدع مايطات ءونح هه غمد عاوز 50111
 للع ؟ءدععو, ةغمبلتغ عا !!طئلاتصت 1116ععلتع كعكه ةطاتلل 11 2661618

 هغ 164 طعدع معيمأهعأغ نانم0 عا ءمصحتصت5ءا2:7 طمع ؟ان1غ ءاع عطانق
 ءاععمصغووزستقر وانعم لع عم كعب( عتابطغتت 5تاوتغ ]م طصحصح كنت
 تانك 0ع ردت كم تو" ةاهلع "ءآزوتفف هت, ملل ةعاتم ان طتم-
 انك كلل طوز هنت عع 8[هعاتسحو ناتذ 52طلط2 10111116 151811111111115
 انارحتسح ه2 معنا م هدب للموت معاننو كغ ءزع للك ءاتذأك ءماجع2ع113-
 5 (تدملتعمصتطاسح) ةغ 12ءوزدع هنن ودلع ءزللأك 7151014112 1101111-
 1111111 هكا مرد ع. آد طمع هجعتع ةتااحعتتلم هجر علل ءعدح 200101
 اطعم ةلا-ط هدحمت لت 2م هملعرك همععربو عنك عع اصلتععطج [ععاغ

115[ 
 [تصحطعممت ءهمعمطوغع نط طحاتنتم طمتر ءاتلتت 5115160 110

 تانعدغعر, ءانح 0عغعزلغ ءعغ معالع ءدعهتلا 21121 1ءأ1ن0116, 162 11غ 0ع-

 ءعووعاتا عت مهز"ع 02261120 طاتلات5 للعأ, نان ءطهغ 01ع5 كمرمت-

 2162, ناناطواتع لنعطاتود عوؤوصغا طابو ططعاق15 1عطا3 م0566110215ر
 211110 1010, (5997). آ0ءانبذ ءائععاذات5 دانه كم20 ءغ 13

 ءأا15 عا 20911 1151624111
 لرع طقع طام عم مطتو ل15 ءصحتتق ناتمغ ءغ 011211 همعنه قةلطع

 ]داطمطط] دعت موعتتغ, عع ناتم72000 عع ناند206 ءءء طقع 712 0ع-
 ءعووزأز 5ع0 طم انط1 12615 ؟انعالغ 7162120116 11

 رع عءعرععات هرعاك 2 طمطت5 ءلتغأ هلا وانه لع 7183 5
 طقاتإللط ع 05511121115: عال 01126 202ع15 طئتطل ة210عغ ع طق عل طعم
 1ع مماصتم ننال عصر, ءغزا لع مه صهتطنا لتعدك اص 7تعم 17 ءاعم
 د قتعللملاتك 126111 1ا155ع: طهطت 12 عم ةماتك ةططصعل طقطت-
 262غ (م2ع. 333), ء( 1لعمد لتعدكتع لع ةكطصعل طعد قةطلع-
 8-1 ءازاع طعم ةستعمط ءزع ءعلعست طعصتلا2 هنتغمر ناتأ1 ءعطهغ ك0150-

 طعاصتتخ ]ل دطتقطر م4115 ةءامزل5 (مج24.
 ل بععاوع ءغ لمزعمع ممددءاسصممت ف8 مهئاعس شكلاط آد طقطأ

 ل13: 55ع ءتعلعطلصتطت عواز طهطلت 1 1113, ءكتلت 2120110111137

 262605 ةلق131113 26 1عأر ماتال111111 561010 72و دانط 015م1
 11هطقسحصتعل اطعص نطقكدع طغعص ةطصعل طغت طآ12ت210, 210 6

 7162 1انطتعأأا (م38. 5 ءغ ؟6)
 ملط آةدطمططت محساغمك معنه عموتتاغ :ععامدعو غ0 ط[لةرتوصت#
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 ملغم عع هرعماطاتد ةلط- آن طمطاطا ل1 5دءان. طل عع 010م مطلق هلع

 5ع 2غ:

 رفعج ودأ ىجضلا بحي نب ةريمع نب دمدأ ع ردح نب دمدحأ

 ىضاقلا لاق طبضلاو دييفقتلا ليلج ايحيرات قودص 2ث لضاف نديم

 ىربكلا هللا .تايا نم ةيا ناك ىقكارملا كلملا دبع نب هللا دبع وبا

 ارطسا هيلع حرذقاو اطولا يس طبتم لطرل صضعد هفلك ةباتكلا ةعرس فر

 0 ناك اف كدا دعب ا قد ن ناكو قر انك رياك هيلا عفدو

 ةردف م ىنقناو هحارتقا قو ىلع الماك باتكلاب ةافاو ىل اعلا ةعمجلا|

 راونالل علطم فئصو هب ثدحتي ام فرطا نم اذه ناكف هنم

 نيعبرالا يباكك و ملسمو ىو اخبلا  ىعبعاص نيب عج راثالا هبل

 سلدنالا 00 0 2 سمتلما ةغدو ةدوبملا كر نيعبرأ نع

 هل ةكج طرا 3 د 0 اد ١ أو ز ليس .رهذو ىديمحالل سبدقملا 0 ولج هد 55

 موب وهو موبلا 0 ةدحبيص تايف قدر هدو ةكع 0 بتل هيلع ضاناف

 (1) هسركو هيب

 ”قطصتعل طعم الط دطجمط طعم ةطصتعل طع ةضصتنمط طغت آلطح
 ردط قة قطع اداه ط طا ةطات 12131, 2016102311115, ءةئععال عاتقر 506-

 او, 7ع 1ءانكر, ءطغمت همته مطتتكو 11115215 دنع 10 ]!طاا5 0ع

 [ددز عصا ءان0ن5 ءغ 205ه غدصل1 د: للا 1[ 2لطت ةاحن قطلجا11ةط طغت ىلط»

 1-06- ال1 ءازلاع طحقنتمعوصتتق 0161 ”لكنهغ 71001 عاتتنت دع 113] 01

 10 0 11 هعاعا1 626 5ءلل1زج 11126: ك0 0111022 51122 غ11-

 طاتق مم صععرجو 1111 ءمدحصتتق1ةذءغ !!طنا م8 61215112610 -

 (1) (دعدب ظاااتماطرعءم !؟عونع ور« ه|زسعمكطس: طواعسمتست جور قل. 14. للم. و حمم آد

 عم ءمءوولمصع م101ءددمرتك 1طمضول ع لن تعدطونتع ةمصععت ءلمصعسمم طاسزاتق طأ10عرةهمطت#

 هاطغسانتا115 2 100ءغمزنع 18015 ةنعل 52 ءط قلن.
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 علا

 امانا طنا مة قال للا 11010

 آس معامل مصمع 20 ةععبصلاتمت ؟؟هأتنصحعات 818/1016 ل ه1-

 هم-111ءموهزتعم زدتص اطلتعدتتاستتك قطو 1 عععسولتك ]خطنم 20 طع
 معملتعغمر ءمطقتلتتمح ةصقاغاتلل 0155م 112 نعمات 11601326
 ءلعتع هراتك ج5 1214882-44 5ءقل اتنت, ءاتأ 16111115 1061146-
 ال111 1/27 611465 111107141 م0مال]ذ منافع اديكأ ع: 20 عطلت, طعاتع-
 ماع 1عععمر , طاتلاتك همععتو علتءلمصعمت ماماطأ1عأ زاتكتف 12عاه, ءأ
 ءىملتكات عالم مهدؤت12غ, انغ ع 7162 2عغ0115, 0ع ءكا15 !1طاهو

 لع ةوغت ءملتعأ5 ظوءاتتت ]ل عدقأك , لع 201عغم218غع 1مقلا15,
 ل16 عد ]غهغاطاتور واتعع طمطلو زن كانك مانط11ءمعلمصع 5عوع هطغاتأع-

 تاتغ, عغ لع هجآلل5ذ 20 طمع هراتك 5مععغه2طا15 161 3

 11١١
 1. 2 7116 ه1ع1015. 8ءعموتتعو 511غ, 01122 0ع م3512 عغ 28

 قةقطع آدطقططا ةمعنعو يوضع: دمتم عع كنت عم 00ءعم» آ]/ان5-
 ععكعأل, عاتتت 20:03 طءعضتع عانت ك1ءاتطغر, 50 (0331121 62611123 23
 مممؤتأتغ هع وسم طمع 101غ قةلسوهلءاعممت عع هطعد ىل-] ةعطتط
 عا ابك مسصمحتاهغم» اص قةلطع آد طمهططت ط[معئتهمطتم هتطنل ع مة-
 612 لت ءتغ: ىلل- 1 هلعلعدمأ عبس دمد2123غ كأاا (نروزإ 4“ ل164
 عزز 3 م]رروأ لله/:-2)1/ء هل: عع جقوعاتاا ءانلتح 061281261111 111155عو
 هع ظسدعتزو# هغ قلاعرعدصلماوع ةالوانم5و فعلن تم5 12515155ع: هئطنل
 لع مدد, لع انطنتك ندتمو ةعتصوتغ, دفع لع هنحصم 22015. 8 علنع-
 ل-آدند ىكللطا»عععءاعأ زد هرحعتع هنت قناتك 7لع”ءهعب لأ-7/ها4/
 1 ه4لهاوهت 6همدمنمنم طتمعت“هجطتمسم 056151 جاتعغم15 011غ, ا

 ناتد ءاقأ هتطنل لع حصصم مه61غد طعع لع مهتم غةتطعات ع
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